
 

 

 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာဥပေဒ 

(၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ခပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပုိ္ဓတဲွလခပည်ဴေ ျော် ၆ ရ ် 

၂၀၂၀ ခပည်ဴနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ ရ ် 

 

ခပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒ ုိ ခပဋ္ဌာန်ဵလုိ ်သည်။ 

အပုိင်ဵ (၁) 

အခန်ဵ (၁) 

အမည်နှင်ဴ စတင်အာဏာတည်ခခင်ဵ 

  အမည်နှင်ဴ စတင်အာဏာတည်ခခင်ဵ  

၁။ ( ) ဤဥပေဒ ို လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာဥပေဒဟု ေခ္ဒတွင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ဤဥပေဒသည် နိုင်ငေဳတာ်သမ္မတ  အမိန့်ေ  ာ်ခငာစာထုတ်ခပန်သတ်မှတ်သည်ဴ ေန့ရ ်မှ 

စတငအ်ာဏာတည်ေစရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ဤဥပေဒ၏ အပုိင်ဵ (၁၀) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် 

နိုငင်ေဳတာ်သမ္မတ  သီဵခခာဵအမိန့်ေ  ာ်ခငာစာထုတ်ခပန်သတ်မှတ်သည်ဴ ေန့ရ ်မှသာလျှင် စတင ်

အာဏာတည်ေစရမည်။ 

အခန်ဵ (၂) 

အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဴဆုိချေ ်မျောဵ 

  အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဴဆုိချေ ် 

၂။ ဤဥပေဒတွင်- 

  ( ) နုိင်ငဳေတာ် ဆိုသည်မှာ ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ို ဆိုသည်။ 

  (ခ) သ ်ဆုိင်ရာဥပေဒ ဆိုသည်ဴ စ ာဵရပ်တွင် သ ်ဆိုင်ရာ ိစ္စရပ်အေပ္ဒ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု 

ရိှေသာ တည်ဆဲဥပေဒမျောဵနှင်ဴဥပေဒ ဲဴသုိ္ဓ စည်ဵ ေနှာင်အာဵရှေိသာ နည်ဵ ဥပေဒ၊ စည်ဵ မျေဉ်ဵနှင်ဴ 

စည်ဵ  မ်ဵမျောဵ၊ အမိန့်၊ အမိန့်ေ  ာ်ခငာစာနှငဴ် ညွှန်  ာဵချေ ်တို္ဓပါဝင်သည်။ 

  (ဂ) တဲွဖ ်လုပ် ုိင်သူ ဆိုသည်မှာ- 

  (၁) အထူဵသခဖငဴ်  ုမ္ပဏီတစ်ခုနှငဴ်သ ်ဆိုငသ်ည်ဴအခါတွင်- 

   (  ) ခမန်မာနိုငင်ဳ ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒတွင် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ  ုမ္ပဏီ၏ 

ဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ 

   (ခခ) ဆ ်စပ်သည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵ၊ 

   (ဂဂ) ဆ ်စပ်သည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခု၏ ဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ 



   (ဃဃ)  ုမ္ပဏီ ို ထိန်ဵချေုပ်အုပ်ချေုပ်ေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ၏ 

က ီဵ  ပ်အုပ်ချေုပ်ခခင်ဵ  ိုခဳရေသာ  ုမ္ပဏီအပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၊ 

   (ငင) ပုဒမ်ခွဲငယ် (  ) သုိ္ဓမဟုတ် (ဂဂ) သုိ္ဓမဟုတ် (ဃဃ) တွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ 

ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦဵဦဵ၏ ဇနီဵ၊ ခင်ပွန်ဵ၊ မိဘ၊ ညီအစ် ို ေမာင်နှမ သုိ္ဓမဟုတ် သာဵသမီဵ  တစ်ဦဵဦဵ၊ 

   (စစ) ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချေ ်တွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ  

ထိန်ဵချေုပ်အုပ်ချေုပ် ေနေသာ  ုမ္ပဏီတစ်ခုခု။ 

  (၂) ေယဘုယျေအာဵခဖငဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခု ( ုမ္ပဏီတစ်ခုအပါအဝင်) နှငဴ် 

သ ်ဆိုင်သည်ဴအခါတွင်- 

   (  ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ၏ ဇနီဵ၊ ခင်ပွန်ဵ၊ မိဘ၊ ညီအစ် ိုေမာငန်ှမ သုိ္ဓမဟုတ် သာဵသမီဵတစ်ဦဵဦဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခုခု သုိ္ဓမဟုတ် 

   (ခခ) အဖဲွ့အစည်ဵ ို ထိန်ဵချေုပ်အုပ်ချေုပ်ေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵ၏ 

က ီဵ  ပ်အုပ်ချေုပ်ခခင်ဵ   ိုခဳရေသာ  ုမ္ပဏီအပါအဝင် ပဂု္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

   (ဂဂ) ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချေ ်တွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ  

ထိန်ဵချေုပ်အုပ်ချေုပ် ေသာ  ုမ္ပဏီတစ်ခုခု ို ဆိုသည်။ 

  (ဃ) အသင်ဵ ဆိုသည်မှာ အပုိင်ဵ (၃) အရ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေငသ်ူမျောဵ 

အသင်ဵ ို ဆိုသည်။ 

  (င) လူမဲွ ဆိုသည်မှာ ေ  ဵမမီခပန်လည်မေပဵဆပ်နိုင်သခဖငဴ် အပုိင်ဵ  (၈) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ 

လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵဦဵ ို ဆိုသည်။ ယင်ဵ စ ာဵရပတ်ွင် 

ေ  ဵမမီမေပဵ ဆပ်နိုငသ်ူ မမီစာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။ 

  (စ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ဆိုသည်မှာ ေ  ဵမမီခပန်လည်မေပဵဆပ်နိုင်သခဖငဴ် လူပုဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦဵဦဵအာဵ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန် ဆုဳဵခဖတ်သည်ဴ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ို ဆိုသည်။ 

  (ဆ) စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ဆိုသည်မှာ ေငွစာရင်ဵ မျောဵ၊ စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵ၊ ေရဵသာဵချေ ်မျောဵနှငဴ် 

စာရွ စ်ာတမ်ဵမျောဵ ို ဆိုသည်။ 

  (ဇ) အလုပ်လုပ် ုိင်ရ ် ဆိုသည်မှာ စေန၊ တနဂေေနွနှငဴ် နိုင်ငေဳတာ်အတွင်ဵ ဘဏ်ပိတ်ရ ်အခဖစ် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ေန့ရ ်မှအပ အခခာဵမည်သည်ဴေန့ရ ် ိုမဆို ဆိုသည်။ 

  (ဈ) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာေ  ဵမမီ ဆိုသည်မှာ  ုမ္ပဏီတစ်ခု သုိ္ဓမဟုတ် မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် 

အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခုခု  ေဆာငရ်ွ ်ေနသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိုခဖစ်ေစ၊ စီဵပွာဵေရဵ ိုခဖစ်ေစ၊ 

လည်ပတ်ေနရန်အတွ ်  ုန်စည်မျောဵေပဵသွင်ဵ ရန် သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵေပဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵနည်ဵ တစ်ရပ်ရပ် ို ခပုလုပ်ရန်အလို္ဓငာှ ယင်ဵ ၏ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှုမျောဵသုိ္ဓ 

ေငွေ  ဵထည်ဴဝင် သည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵခဖငဴေ်သာ်လည်ဵေ ာင်ဵ ၊ အရင်ဵအနှီဵလိုအပ်ချေ ် ို 

ခဖည်ဴဆည်ဵေပဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵခဖငဴ် ေသာလ်ည်ဵေ ာင်ဵ ျေခဳေဆာင်ရွ ်ေပဵသခဖငဴ် 

တငရိှ်ေသာေ  ဵမမီ တစ်ရပ်ရပ် ို ဆိုသည်။ 



  (ည) ေတာင်ဵဆုိချေ ် ဆိုသည်မှာ ေငွေပဵေချေရန်ေတာင်ဵ ခဳပိုငခ်ွငဴ်တစ်ရပ် ခဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်တစ်ရပ် ို ချေ ို ဵေဖာ ်မှုအတွ ်  ုစာဵခွငဴ်၊ ေတာင်ဵ ခဳပိငုခ်ွငဴ် အပါအဝင် ေငွေပဵေချေမှု 

တစ်ရပ်အာဵ ေတာင်ဵ ခဳပိုငခ်ွငဴ်တစ်ရပ်ရပ် ို ဆိုသည်။ ယင်ဵ အခွငဴ်အေရဵသည် တရာဵရုဳဵ၏ 

စီရင်ချေ ်အရခဖစ်ေစ၊ ပုဳေသသတ်မှတ်ထာဵချေ ်အရခဖစ်ေစ၊ 

 ိစ္စတစ်ရပ်အေပ္ဒမူတည်သည်ခဖစ်ေစ၊ မတည်သည် ခဖစ်ေစ၊ အခငင်ဵ ပွာဵေနသည်ခဖစ်ေစ၊ 

အခငင်ဵ မပွာဵသည်ခဖစ်ေစ၊ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှသည်ခဖစ်ေစ၊ မရိှသည် ခဖစ်ေစ 

အ ျေုဳဵဝင်ေစရမည်။ 

  (ဋ)  ုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုင်င ဳုမ္ပဏမီျောဵဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင၍် မှတ်ပုဳတင် 

ထာဵသည်ဴ ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် တည်ဆဲ ုမ္ပဏီ တစ်ခုခု ို ဆိုသည်။ 

  (ဌ)  ုမ္ပဏီတစ်ခုနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူ ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ပါတစ်ဦဵဦဵ ို ဆိုသည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခဲဴလျှင်  ုမ္ပဏီတွင် လ ်ရှိပါဝငေ်နသူခဖစ်ေစ၊  ုမ္ပဏီတွင်  

ယခင် ပါဝငခ်ဲဴသူခဖစ်ေစ  ုမ္ပဏီ၏ပိုငဆ်ိုငမ်ှုအတွ ် ထညဴ်ဝင်ရန် တာဝန်ရှိသူ၊ 

  (၂) အစုရှယ်ယာ မတည်ေငွရင်ဵ ထာဵရှိေသာ  ုမ္ပဏီခဖစ်ပါ  အစုရှယ်ယာတန်ဖိုဵအာဵ အခပည်ဴအဝ 

ေပဵေချေဝယ်ယူပိုငဆ်ိုငထ်ာဵသူ၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) အရ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူမျောဵအာဵ ဆုဳဵခဖတ်နိုငခ်ခင်ဵ မရိှမီ 

ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသူဟု စွပ်စွဲေဖာ်ခပခဳရသူ။ 

  (ဍ) ေ ာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ့စည်ဵေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ 

က ီဵ  ပ်ေရဵေ ာငစ်ီ ို ဆိုသည်။ 

  (ဎ) တရာဵရဳုဵ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန်ခဖစ်ေစ၊ 

လူမဲွခဳယူသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ရန်ခဖစ်ေစ၊ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာရိှေသာ တရာဵရုဳဵ ို ဆိုသည်။ 

  (ဏ) ဒီဘင်ချော ဆိုသည်မှာ ေချေဵယေူသာေငွအတွ ်  ုမ္ပဏီ ထုတ်ေပဵေသာ သ ်ေသခဳ 

လ ်မှတ် ို ဆိုသည်။ ယင်ဵ စ ာဵရပတ်ွင် ဒီဘင်ချောစေတာဴရှယ်ယာလည်ဵ ပါဝင်သည်။ 

  (တ)  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခု၏ ဒါရုိ ်တာ ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုင်ငဳ ုမ္ပဏီမျောဵ 

ဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ ဒါရို ်တာ ိ ုဆိုသည်။ 

  (ထ) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵ ဆိုသည်ဴစ ာဵရပ်တွင် ပုဒ်မ ၂၈၉ အရ အမိန့်ချေမှတ်နိုငေ်သာ 

လူမဲွ၏ဝငေ်ငွလည်ဵ ပါဝငေ်စရမည်။ 

  (ဒ) တစ်သီဵပုဂ္ဂလလူမဲွခဳယူခခင်ဵအတွ ် ဖယ်ထုတ်ရမည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵ ဆိုရာတွင် 

ေအာ ်ပါတို္ဓပါဝင်သည်- 

    (၁) လူမဲွ၏ အလုပ်အ ိုင်အတွ ်ခဖစ်ေစ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအတွ ်ခဖစ်ေစ၊ 

အသ ်ေမွဵဝမ်ဵေ ျောင်ဵ လုပ်ငန်ဵအတွ ်ခဖစ်ေစ မရိှမခဖစ် အသဳုဵခပုရန်လိုအပ်ေသာ 

 ိရိယာမျောဵ၊ စာအုပမ်ျောဵ၊ ယာဉ်မျောဵနှင်ဴ အခခာဵ ိရိယာမျောဵ၊ 

  (၂) အခခာဵသူတစ်ဦဵဦဵ  လူမဲွထဳ ယဳုမှတ်အပ်နှဳထာဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵ၊ 



  (၃) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ တန်ဖိုဵပမာဏရိှ လူမဲွနှငဴ် ၎င်ဵမိသာဵစု 

အေခခခဳစာဵဝတ်ေန ေရဵအတွ ်လိအုပ်သည်ဴ အဝတ်အစာဵ၊ အပိ်ယာ၊ ပရိေဘာဂ၊ 

အမိ်အသုဳဵအေဆာငပ်စ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် အမိ်တွင်ဵစာဵနပ်ရိ ္ခာ၊ 

  (၄) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ တန်ဖိုဵထ ်မေ ျော်လွန်သည်ဴ ယာယီေနထိုငေ်ရဵ 

အသုဳဵစရိတ်၊ 

  (၅) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ တန်ဖိုဵထ ်မေ ျော်လွန်သည်ဴ ဘာသာေရဵဆိုင်ရာ 

ဓေလဴထုဳဵစဳအရ သဳုဵစွဲသည်ဴ လူမဲွ၏ လ ်ဝတ်ရတနာမျောဵ။ 

  (ဓ) အေခပာင်ဵအလဲရိှေသာေ  ဵမမီတာဝန် ဆိုသည်မှာ စတငေ်ချေဵငှာဵစဉ် ပင် 

အေခပာင်ဵ အလဲရိှေသာ ေ  ဵမမီတာဝန်တစ်ရပ်အခဖစ် ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ခဲဴေသာ 

ေ  ဵမမီတာဝန် ိုဆိုသည်။ 

  (န)  ုမ္ပဏီတစ်ခုနှင်ဴဆ ်နွှယ်ေနသည်ဴ အစုမျောဵပုိင်ဆုိင်သည်ဴ ုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ဆ ်နွှယ်ေနသည်ဴ 

လ ်ေအာ ်ခဳ ုမ္ပဏီတစ်ခုအခဖစ် ေရာ ်ရိှေနေသာ  ုမ္ပဏီ၏ အစုမျောဵ ို ပိုင်ဆိုင်သည်ဴ 

 ုမ္ပဏီ ို ဆိုသည်။ 

  (ပ) မို ်ခရုိ၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို 

ဆိုသည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါ  

အပုိင်ဵ  (၆) အရ ေလျှာ ်ထာဵစဉ်အချေနိ် မမီရှင်မျောဵထဳသုိ္ဓ ေပဵဆပ်ရန်တငရိှ်သည်ဴ 

စုစုေပါင်ဵေ  ဵမမီသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပမာဏထ ်မပိုသည်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ေ  ဵမမီမျောဵ တငရိှ်ေနသည်ဴလုပ်ငန်ဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်မထာဵေသာ မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါ  

အပုိင်ဵ  (၆) အရ ေလျှာ ်ထာဵစဉ်အချေနိ်  မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ ေပဵဆပ်ရန်တငရိှ်သည်ဴ 

စုစုေပါင်ဵေ  ဵမမီသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပမာဏ ထ ်ေ ျော်လနွ်သည်ဴ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ်ာ ေ  ဵမမီမျောဵတင်ရိှေနသည်ဴလုပ်ငန်ဵ။ 

  (ဖ)  ုမ္ပဏီမှတ်ပုတဳင်ထာဵခခင်ဵမရိှေသာ မို ်ခရုိ၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ 

ေအာ ်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ် ိုဆိုသည်- 

  (၁) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတည်ဵ  ပိုင်ဆိုငလ်ုပ်ေဆာငေ်နေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ 

  (၂) နှစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵထ ်ပိုေသာသူမျောဵ  ၁၉၃၂ ခုနှစ်၊ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵအ ်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ 

နှငဴ် အညီ လုပ်ေဆာင်ေနေသာ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ။ 

  (ဗ) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ ဆိုသည်မှာ အပုိင်ဵ (၃) အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူ ို ဆိုသည်။ 

  (ဘ) ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နုိင်ခခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ေ  ဵမမီမျောဵ ိုေပဵဆပ်ရန် ေစဴေရာ ်သည်ဴ အချေနိ်တွင် 

ေပဵဆပ်နိုင်မှုမရိှခခင်ဵ ို ဆိုသည်။ 



  (မ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ဆိုသည်မှာ  ုမ္ပဏီ ိုစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန် 

အပုိင်ဵ  (၇) အရခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသူ ို ဆိုသည်။ 

  (ယ) ေဈဵ ွ ်တန်ဖုိဵ ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်ဵတစ်ခုအာဵ ေရာင်ဵချေရန်ဆန္ဒရိှသူ  ေဈဵ ွ ်တွင် 

လွတ်လပ်စွာ ေရာင်ဵချေခခင်ဵ ခဖင်ဴ ရရိှနိုငမ်ည်ဴ ေငွပမာဏ ို ဆိုသည်။ 

  (ရ) စဳဥပေဒ ဆိုသည်မှာ နိုငင်ခဳဖတ်ေ ျော်လူမဲွခဳယူမှုမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ အခပည်ခပည်ဆိုငရ်ာ 

 ုန်သွယ်မှု ဥပေဒဆိုငရ်ာ  ုလသမဂ္ဂေ ာ်မရှင်အဖဲွ့  ေရဵဆွဲခဲဴမပီဵ 

 ုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် အမှတ် A/RES/ 52/ 158 (1997) ခဖငဴ ်

အတညခ်ပုခဲဴေသာဥပေဒ ိုဆိုသည်။ 

  (လ) မုိ ်ခရုိ၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ 

ပုဒ်မ ၁၂၁ တွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵေသာ အချေ ်အလ ်မျောဵပါရှိသည်ဴ အဆိခုပုချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိုသုိ္ဓေသာ အသွင်သဏ္ဌာန်ရှိသည်ဴ အစီအစဉ် ို ဆိုသည်။ 

  (ဝ) ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူ ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ပါရာထူဵတစ်ခုခုတွင် ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် ို 

ဆိုသည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီ၏ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော၊ 

  (၃) အပုိင်ဵ  (၅) အရ ေဆာင်ရွ ်ေသာ  ုမ္ပဏီ၏ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၊ 

  (၄) အပိုင်ဵ (၆) အရ ေဆာင်ရွ ်ေသာမို ်ခရို၊ အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ခု၏ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၊ 

  (၅) မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခု၏ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၊ 

  (၆) ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအပါအဝင်  ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ 

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၊ 

  (၇) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ။ 

  (သ) အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခုနှင်ဴ ပတ်သ ်သည်ဴ အရာရိှ ဆိုသည်မှာ ထိအုဖွဲ့အစည်ဵ ၏ ဒါရို ်တာ 

သုိ္ဓမဟုတ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ ို ဆိုသည်။ 

  (ဟ) ခပည်ပေ ာ်ပုိေရဵရှင်ဵ ဆိုသည်မှာ နိုငင်ေဳတာ်ခပင်ပတွငဖ်ွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵသည်ဴ 

အဖဲွ့အစည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ ိုဆိုသည်။ 

  (ဠ) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴအလတ်စာဵ လုပ်ငန်ဵ ိုဆိုသည်။ 

  (အ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် ဆိုသည်မှာ မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ၏ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ို ဆိုသည်။ 

    (  ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ ဆိုသည်မှာ အပိုင်ဵ  (၅)၊ အခန်ဵ (၄) သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ  (၆)၊ 

အခန်ဵ (၄) အရ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ အစီအစဉ်တစ်ရပ် ို 



အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵအာဵ က ီဵ  ပ်ရန် ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် ို 

ဆိုသည်။ 

    ( ခ) ယခင်ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ- 

   (၁) ခမန်မာနိုင်င ဳုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒ၊ 

   (၂) The Yangon Insolvency Act, 1909 

   (၃) The Myanmar Insolvency Act, 1920 

   (၄) အထ ်ပါ ဥပေဒမျောဵအရ ထုတ်ခပန်ထာဵေသာ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵနှင်ဴ စည်ဵ မျေဉ်ဵ 

စည်ဵ  မ်ဵမျောဵ ို ဆိုသည်။ 

    ( ဂ) ပစ္စည်ဵ ဆိုသည်မှာ ေငွေ  ဵ၊  ုန်စည်၊ ဝတ္ထုပစ္စည်ဵ၊ ဥပေဒအရ တရာဵစွဲဆို 

ေတာင်ဵ ခဳနိုင်ေသာ ေတာင်ဵ ဆိုချေ ်မျောဵ၊ ေခမနှငဴ် အမျေ ို ဵမျေ ို ဵေသာပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ခဒပ်ရိှသည်ခဖစ်ေစ၊ 

မရိှသည်ခဖစ်ေစ၊ ေရွှေ့ေခပာင်ဵ နိုင်သည်ခဖစ်ေစ၊ မေရွှေ့ေခပာင်ဵ နိုင်သည်ခဖစ်ေစ၊ 

နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ ၌ခဖစ်ေစ၊ ခပငပ်၌ခဖစ်ေစ ရိှေသာပိုင်ဆိုင်မှုနှင်ဴ ထိပုိုငဆ်ိုငမ်ှုမှတစ်ဆငဴ် 

ေပ္ဒေပါ ်လာေသာ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ် အရပ်ရပ် ို ဆိုသည်။ 

    ( ဃ) ယာယီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၁၆၆ အရ 

ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် ို ဆိုသည်။ 

    ( င) မှတ်ပုတဳင်အရာရိှ ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုငင် ဳုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵသ ်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒအရ  ုမ္ပဏီမျောဵမှတ်ပုတဳငခ်ခင်ဵ နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မျောဵနှင်ဴ 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသို္ဓ အပ်နှဳ ထာဵေသာ အခခာဵအခွငဴ်အာဏာမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵရန်၊ 

အခခာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် တာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာင်ရန် နှငဴ ်ဤဥပေဒအရ  ုမ္ပဏီနှင်ဴ မို ခ်ရို၊ 

အေသဵစာဵနှငဴ်အလတ်စာဵမျောဵအပါအဝင် တစ်သီဵပုဂ္ဂလ မျောဵမှ 

လူမဲွအခဖစ်ခဳယူမှုမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ မှတ်ပုဳတငလ်ုပ်ငန်ဵမျောဵ လုပ်ေဆာငရ်န် ခန့်အပ်ထာဵသညဴ် 

ရင်ဵ နှီဵခမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်  ုမ္ပဏီမျောဵညွှန်  ာဵမှုဦဵစီဵဌာန သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ လွှဲအပ်သည်ဴဌာန 

သုိ္ဓမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ် ို ဆိုသည်။ 

    ( စ) နည်ဵဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ခပုလုပ်ေသာ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ ို ဆိုသည်။ 

    ( ဆ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ဆိုသည်မှာ မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ 

အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵ မျောဵ၏ပိုငရှ်င် သုိ္ဓမဟုတ် ပိုင်ရှင်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဒါရို ်တာမျောဵအာဵ 

အက ဳေပဵရန်အပိုင်ဵ (၆) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် ိုဆိုသည်။ 

    ( ဇ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ဆိုသည်မှာ အပုိင်ဵ  (၅)၊ အခန်ဵ (၂) ပါ  

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ ခန့်ထာဵေသာလူပုဂ္ဂိုလ ်ို ဆိုသည်။ 

    ( ဈ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၇၂ တွင် ရည်ညွှန်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ 

အချေ ်အလ ်မျောဵပါရိှသည်ဴ အဆိခုပုချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသုိ္ဓေသာအသွင်သဏ္ဌာန်ရှိသည်ဴ 

အစီအစဉ် ို ဆိုသည်။ 



    ( ည) အဖဲွ့အစည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဆ ်စပ်သည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ ဆိုသည်မှာ 

ေအာ ်ပါ အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခုခု ိုဆိုသည်- 

   (၁) အဖဲွ့အစည်ဵ၏ အစုမျောဵပိုင်ဆိုင်သည်ဴ  ုမ္ပဏီ၊ 

   (၂) အဖဲွ့အစည်ဵ၏ လ ေ်အာ ်ခဳ ုမ္ပဏီ၊ 

   (၃) အဖဲွ့အစည်ဵ၏ အစုမျောဵပိုင်ဆိုင်သည်ဴ  ုမ္ပဏီ၏ လ ်ေအာ ခ်ဳ ုမ္ပဏီ။ 

    ( ဋ) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင် ဆိုသည်မှာ ေ  ဵမမီေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီစာဵ၏ 

ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ အာမခဳတစ်ရပ် ိငုေ်ဆာင်ထာဵသူခဖစ်မပီဵ 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်မရရိှေသာ မမီရှင်ဆိုသည်မှာ ထိသိုု္ဓေသာ အာမခဳတစ်ရပ် ို 

 ိုင်ေဆာင်ထာဵခခင်ဵ မရှိသည်ဴ မမီရှင ်ို ဆိုသည်။ 

    ( ဌ) အာမခဳ ဆိုသည်မှာ ဒီဘင်ချော၊ စာချေုပ်ေပါင်နှဳခခင်ဵနှင်ဴ ေ  ဵမမီေပဵေချေရန်အာမခဳချေ ်၊ 

ပစ္စည်ဵ ို လ ်ဝယ်ထာဵပိုငခ်ွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ အာမခဳ ို ဆိုသည်။ 

    ( ဍ) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ်အခခာဵသ ်ဆိုင်ရာ 

ဥပေဒတစ်ရပ်အရ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ သုိ္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ခပုထာဵေသာ 

ေ  ဵမမီေပဵေချေရန် အာမခဳချေ ်၊ ပစ္စည်ဵ ို လ ်ဝယ်ထာဵပိုင်ခွငဴ၊် စာချေုပ်ခဖင်ဴ ေပါငန်ှဳခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴဆိုငရ်ာ အခခာဵပုဳစဳတစ်ရပ် ို ဆိုသည်။ 

    ( ဎ) အထူဵဆဳုဵခဖတ်ချေ ် ဆိုသည်မှာ အထူဵဆုဳဵခဖတ်ချေ ် တစ်ရပ်အခဖစ် နည်ဵ လမ်ဵတ ျေ 

ေဆာငရ်ွ ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲဴေ  ာင်ဵ  အေထွေထွအစည်ဵ အေဝဵအတွ ် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် 

ေဖာ်ခပခဲဴမပီဵ  ိုယ်တိုငတ် ်ေရာ ်၍ခဖစ်ေစ၊ ခွငဴ်ခပုခဳရသည်ဴ 

 ိုယ်စာဵလှယ်တ ်ေရာ ်၍ခဖစ်ေစ မဲေပဵခွင်ဴရိှေသာ ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ 

ေလဵပုဳသဳုဵပုဳေအာ မ်နည်ဵေသာ မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ချေမှတ်ခဲဴသည်ဴ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ိုဆိုသည်။ 

    ( ဏ) လ ်ေအာ ်ခဳ ုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ- 

   (၁) ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ  ို ်ညီသည်ဴ  ုမ္ပဏီ ိုဆိုသည်- 

    (  )  ုမ္ပဏီ၏ဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵမှု ို အခခာဵ ုမ္ပဏီ  ထိန်ဵချေုပ်ထာဵခခင်ဵ ၊ 

    (ခခ)  ုမ္ပဏီ၏ အစည်ဵအေဝဵတွင် အသဳုဵခပုနိုင်သညဴ် မဲအေရအတွ ် အမျောဵဆုဳဵအန ်မှ 

ထ ်ဝ ်ထ ်ေ ျော်လွန်သည်ဴ မဲမျောဵ ို အခခာဵ ုမ္ပဏီ  အသဳုဵခပုနိုင်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

အသုဳဵခပုမှုအာဵ ထိန်ဵချေုပ်နိုင်ခခင်ဵ၊ 

    (ဂဂ) အခမတ်ေငေွသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ ၊ မတည်ေငရွင်ဵ ေသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ 

ခွဲေဝသတ်မှတ်ရာတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴပမာဏထ ် ေ ျော်လွန်၍ ေဆာငရွ် ်ခွငဴ်ရိှသည်ဴ 

အခွငဴ်အေရဵမရရှိေသာ အစုရှယ်ယာ မျောဵမှတစ်ပါဵ အဆိပုါ ုမ္ပဏီ  ထုတ်ေဝထာဵေသာ 

အစုရှယ်ယာမျောဵ၏ ထ ်ဝ ်ေ ျော်လနွ်သည်ဴ အစုရှယ်ယာမျောဵ ို အခခာဵ ုမ္ပဏီ  

ပိုင်ဆိုင်ထာဵခခင်ဵ ၊ 



    (ဃဃ) အခမတ်ေငွေသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ ၊ မတည်ေငွရင်ဵ ေသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ  

ခွဲေဝသတ်မှတ်ရာတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည် ပမာဏထ ်ေ ျော်လနွ်၍ ေဆာငရွ် ်ခွငဴ်ရိှသည်ဴ 

အခွငဴ်အေရဵမရရှိေသာ အစုရှယ်ယာ မျောဵမှတစ်ပါဵ အဆိပုါ ုမ္ပဏီမှ ထုတ်ေဝထာဵေသာ 

အစုရှယ်ယာမျောဵအေပ္ဒ ခွဲေဝေပဵရမည်ဴအခမတ်ေဝစု တိုင်ဵ၏ ထ ်ဝ ်ေ ျော် ို 

ရထို ်ခွငဴ်ရိှခခင်ဵ။ 

   (၂) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) ပါ  အေခခအေန တစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ  ို ်ညီသည်ဴ လ ်ေအာ ်ခဳ ုမ္ပဏီ  

ထပမ်ဳ ဖွဲ့စည်ဵသညဴ် ၎င်ဵ၏ လ ်ေအာ ခ်ဳ ုမ္ပဏီသည်လည်ဵ အဆိုပါအခခာဵ ုမ္ပဏီ၏ 

လ ်ေအာ ်ခဳ ုမ္ပဏီ ခဖစ်သည်။ 

    ( တ) ယဳုမတ်ှအပ်နဳှခခင်ဵ ခဳရသူ ဆိုသည်မှာ အပုိင်ဵ  (၈) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ 

တစ်သီဵ ပုဂ္ဂလခဖစ်သူ လူမွဲပုိင်ပစ္စည်ဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲရန် ခန်အပ်ထာဵသူ ို ဆိုသည်။ 

  အေ  ာင်ဵ  ာဵခခင်ဵနှင်ဴ ေ  ညာခခင်ဵ 

၃။ ( ) ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွ ်ချေ ်မျောဵ ို အမျောဵခပည်သူသိရိှေစေရဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

ေ  ညာရန် သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါ  ထိုသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵချေ ်သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ညာချေ ် ို 

ခပုလုပ်ရာတွင် မည်သုိ္ဓေသာ အချေ ်မျောဵ ို ထည်ဴသွင်ဵ၍မည်သည်ဴအချေနိ်တွင် မည်သို္ဓမည်ပုဳ ခပုလုပ် 

ေပဵပို္ဓရမည် ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ထိုအေ  ာင်ဵ  ာဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ညာခခင်ဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ ခပုလုပ်သည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵ ၊ 

ပါဝင်ရမည်ဴအေ  ာင်ဵအရာနှငဴ် ခပုလုပ်ရမည်ဴအချေနိ်တို္ဓ ို 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်နည်ဵဥပေဒမျောဵနှငဴ်အညီ ေဆာငရွ် ်ရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် ဤဥပေဒပါ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ညာရန် တာဝန် ို ချေ ို ဵေဖာ ်ရာေရာ ်သည်။ 

  အေရဵယူေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ 

၄။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒပါ အေ  ာင်ဵ  ာဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ညာခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို 

ချေ ို ဵေဖာ ်လျှင်- 

 ( ) ဤဥပေဒတွင် အခခာဵနည်ဵ ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵခခင်ဵမရှပိါ  မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှသည် ထိုသူအာဵ 

ဒဏေ်  ဵေငွ  ျေပ်တစ်သိန်ဵအထိ တပ်ရို ်ရမည်။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ေဆာငရွ် ်ရန် ပျေ ် ွ ်မှုအာဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အချေနိ်အတွင်ဵ မပျေ ်မ ွ ် 

ေဆာငရ်ွ ်ေစရန် ထိုသူ ို အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  မှတ်ပဳုတင်အရာရိှ၏ တာဝန်နှင်ဴလုပ်ပိင်ုခွင်ဴမျောဵ 

၅။ ( ) ရင်ဵ နှီဵခမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်  ုမ္ပဏီမျောဵညွှန်  ာဵမှုဦဵစီဵဌာန (သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ  ိုဆ ်ခဳသည်ဴ အဖဲွ့ 

အစည်ဵ/ ဌာနတစ်ခုခု)  ိ ု ုမ္ပဏီမျောဵမှတ်ပုဳတငရ်န် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှအခဖစ် တာဝန်ေပဵထာဵသမျှ 

 ာလပတ်လုဳဵ  ထိဌုာန၏ ညွှန်  ာဵေရဵမှူဵချေုပ် (သုိ္ဓမဟုတ် အလာဵတူတာဝန် ိုထမ်ဵေဆာငေ်န 

ေသာသူ)သည် ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာငခ်ခင်ဵ နှငဴ် အခွငဴ် 

အာဏာမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵခပုနိုင်သည်ဴအခပင် ထိလုုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵနှငဴ် 



အခွငဴ်အာဏာမျောဵ  ိ ုထိုဌာနရိှအခခာဵ အရာရိှတစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပိေုသာ 

အခခာဵအရာရိှမျောဵ ို လွှဲအပ်  ျေငဴ်သုဳဵေစနိုင်သည်။ ထိသုို္ဓ လွှအဲပ်ခခင်ဵခဳရသူသည် 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအာဵ တာဝန်ခဳ၍ မှတ်ပုဳတင် အရာရိှမှ ညွှန်  ာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  

လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ခ) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှသည် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေ  ာင်ဵ  ာဵမှုတစ်ရပ် ို လ ်ခဳ 

ရရိှမပီဵေနာ ် တ ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေင်စွာ ယင်ဵ အသိေပဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို မှတ်ပုဳတင် 

စာရင်ဵတွငေ်ရဵသွင်ဵ၍ မှတ်တမ်ဵတငရ်မည်။ 

 (ဂ) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှသည် ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ေရဵသွင်ဵ မှတ်တမ်ဵတငရ်ာ၌ အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုငသ်ူ  

အလွယ်တ ူ ရှာေဖွသိရိှနိုငေ်စရန်နှငဴ် လိအုပ်ပါ  မိတ္တူမှန် ူဵယူရရှိနိုင်ေစရန်အတွ ် 

အေ ာင်ဵဆုဳဵ နည်ဵ လမ်ဵမျောဵခဖင်ဴ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ  ို ခပုစုထာဵရိှရမည်။ 

အပုိင်ဵ (၂) 

ရည်ရွယ်ချေ ် 

  ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ 

၆။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ ခဖစ်သည်- 

 ( ) နိုငင်ေဳတာ်၏ ဥပေဒစနစ်နှငဴ်  ူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ စနစ်မျောဵအ  ာဵ လိ ု်ေလျောညီေထွ 

ခဖစ်ေစရန်၊ 

 (ခ) နိုင်ငေဳတာ်အတွင်ဵ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ေဆာငရွ် ်ရာတွင် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ နှငဴ် 

က ီဵ  ပ်ခခင်ဵ ခပုနိုငရ်န်အတွ ် ထိေရာ ်လွယ် ူေသာ စနစ်တစ်ရပ်ရိှေစရန်နှငဴ် ယင်ဵ စနစ်အာဵ 

ထိေရာ ်စွာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန်  ျွမ်ဵ ျေင်ေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ 

ေပ္ဒေပါ ်လာေစရန်၊ 

 (ဂ) နိုင်ငေဳတာ်အတွင်ဵ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ို က ိုတငခ်န့်မှန်ဵ သိရိှနိုင်မပီဵသငဴ်တငဴ် 

မျှတေသာ ရလဒ်မျောဵရရိှေစရန်၊ 

 (ဃ) လူမွမဲှုခင်ဵမျောဵ ို အချေနိ်နှငဴ်တစ်ေခပဵညီ ထိေရာ ်စွာနှငဴ် ဘ ်လို ်ခခင်ဵ  င်ဵ စွာ ေခဖရှင်ဵ 

ေဆာငရ်ွ ်နိုငေ်စရန်၊ 

 (င) အလာဵအလာရိှေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ အထူဵသခဖင်ဴ နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵရိှ မို ခ်ရို 

အေသဵစာဵနှငဴ် အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေငွေ  ဵအခ ်အခဲက ုဳေတွ့ရသည်ဴအခါ  ယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအတွ ် အေထာ ်အ ူမျောဵေပဵခခင်ဵ ၊ ထိမုှ တစ်ဆငဴ် လုပ်ငန်ဵမျောဵ 

ခပန်လည်ရှင်သန်ေစမပီဵ အလုပ်အ ိုင်မျောဵ တည်မမဲေစခခင်ဵခဖင်ဴ ရင်ဵ နှီဵခမှုပ်နှဳမှုမျောဵ ို 

 ာ ွယ်ေပဵရန်၊ 

 (စ) အလာဵအလာမေ ာင်ဵ ေသာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအတွ ် ထိေရာ ်လွယ် ူေသာ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ရိှေစရန်နှင်ဴ ထိသုို္ဓ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် 



စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၏ ပိုင်ဆိုငမ်ှုတန်ဖိုဵမျောဵ ို အတတ်နိုင်ဆုဳဵခမှငဴ်တင်နိုငေ်စရန် 

ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵခဖငဴ် မမီရှငမ်ျောဵမှ ေငွေ  ဵအမျောဵဆုဳဵ ခပန်လည်ရရိှေစရန်၊ 

 (ဆ) အေခခအေနတူသည်ဴ မမီရှင်မျောဵအ  ာဵ သာတူညီမျှ ခဖစ်ေစရန်၊ 

 (ဇ) လူမဲွခဳယူသည်ဴစနစ် ို အလဲွသဳုဵစာဵခပုခခင်ဵ မှ တာဵဆီဵရန်၊ 

 (ဈ) နယ်စပ်ခဖတ်ေ ျော်လူမဲွခဳယူမှုမူေဘာင် ို တည်ေထာငေ်ပဵခခင်ဵ အာဵခဖင်ဴ နိုင်ငတဳ ာ ေဈဵ ွ ်သုိ္ဓ 

ဝငေ်ရာ ်နိုင်စွမ်ဵအာဵ အေထာ ်အ ူခဖစ်ေစရန်။ 

အပုိင်ဵ (၃) 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ 

အခန်ဵ (၁) 

နိဒါန်ဵ 

  ဤအပုိင်ဵနှင်ဴ သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ  

၇။ ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် တစ်ခု သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ခုထ ပ်ိုေသာ ေအာ ်ပါရာထူဵမျောဵတွင် 

ခန့်ထာဵသူတို္ဓနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

 ( ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၊ 

 (ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၊ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၊ 

 (င) ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှအပါအဝင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၊ 

 (စ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ။ 

အခန်ဵ (၂) 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵအခဖစ် မှတ်ပဳုတငခ်ခင်ဵ 

  လုိ ်နာရမည်ဴ  ျေင်ဴဝတ်မျောဵ 

၈။ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူသည်- 

 ( ) ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူခဖစ်ရမည်၊ 

 (ခ) ၎င်ဵ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ် ို  ျေငဴ်သဳုဵခခင်ဵ နှငဴ် တာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာင်ရာတွင်- 

  (၁) ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵအတိုင်ဵ  ေလျော် န်သငဴ်ခမတ်စွာ ေဆာငရွ် ်ရမည်၊ 

  (၂) ထိ ု်သငဴ်သည်ဴ သတိဝိရိယခဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်ရမည်၊ 

  (၃) သေဘာရိုဵခဖငဴ် ေခဖာင်ဴမတ်စွာေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ဂ) မိမ ိိုယ် ျေ ို ဵအတွ ်ခဖစ်ေစ၊ တစ်စုဳတစ်ဦဵ၏ အ ျေ ို ဵအတွ ်ခဖစ်ေစ မိမရိာထူဵတာဝန် ို 

မေလျော်မ န်အသဳုဵမခပုရ၊ 

 (ဃ) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ  ျေငဴ်ဝတ်မျောဵ ို လိ ု်နာရမည်။ 

အခန်ဵ (၃) 



အရည်အချေင်ဵမခပည်ဴဝသူမျောဵ  လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵအေပ္ဒ 

 န့်သတ်ချေ ်မျောဵ 

  သတ်မှတ်အရည်အချေင်ဵမခပည်ဴမီဘဲေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ 

၉။ ( ) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ မှတ်ပုဳတငလ် ်မှတ်ရရိှမှသာလျှင် ပုဒ်မ ၇ တွငေ်ဖာ်ခပထာဵ 

ေသာရာထူဵ တစ်ရပ်ရပ် ို တာဝန်ယူလ ်ခဳေဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေငသ်ူအခဖစ်ေဆာငရွ် ်ရန် အရည်အချေင်ဵ မရိှသည်ဴ အချေနိ်တွငထ်ိုသုိ္ဓ 

လ ်ခဳေဆာငရ်ွ ်ပါ  မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ  ျေပ်သိန်ဵငါဵဆယ်ထ ်မပိုေသာ 

ဒဏေ်  ဵေငွ ို တပ်ရို ်ရမည်။ 

  လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ရန် အရည်အချေင်ဵမရိှသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ 

၁၀။ ( ) အဖဲွ့အစည်ဵမဟုတ်ေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် သာလျှင် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် 

ေဆာငရ်ွ ်ခွငဴ်ရိှသည်။ 

 (ခ) လူတစ်ဦဵသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ ်လျှင် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူ အခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခွငဴ်မရိှေစရ- 

  (၁) လူမဲွအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵမရှိေသဵသူခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ဤဥပေဒပါေ ာင်စီ  လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် 

ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ရန်မသငဴ်ဟုယူဆေသာ အ ျေင်ဴစာရိတ္တနှငဴ် သ ်ဆိုငသ်ည်ဴ ခပစ်မှုတစ်ရပ်ခဖင်ဴ 

ခပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရင်ခခင်ဵ ခဳရသူခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အာမခဳတစ်ရပ်ရပ် ိုထာဵရှိရန် ပျေ ် ွ ခ်ခင်ဵ ၊ 

  (၄) ေ ာင်စီမှ ထုတ်ေပဵထာဵေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ မှတ်ပုဳတင်လ ်မှတ်မှာ 

သ ်တမ်ဵ ုန်ဆုဳဵေနခခင်ဵ ၊ 

  (၅) ဤဥပေဒနှငဴ်အညီ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် မှတ်ပုဳမတငထ်ာဵခခင်ဵ ။ 

  လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမှတ်ပဳုတင်စာရင်ဵ ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှခခင်ဵ 

၁၁။ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်နှင်ဴအညီ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ၏ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ  ို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်။ 

  မှတ်ပဳုတင်လ ်မှတ်ထုတ်ေပဵခခင်ဵ 

၁၂။ ( ) ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵနှငဴ် ို ်ညီေ  ာင်ဵ  ယဳု  ည်ေ ျေနပ်လျှင် 

ေ ာင်စီသည်လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ မှတ်ပုဳတင်လ ်မှတ် ို ထုတ်ေပဵရမည်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၁၀ အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေငသူ်အခဖစ် ေဆာငရ်ွ ်ခွငဴ်ရိှသူမျောဵစာရင်ဵ မှ 

ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ ခဳရသူမဟုတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ေ ာင်စီ  သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပညာေရဵလိအုပ်ချေ ်၊ လ ်ေတွ့သငတ်န်ဵနှငဴ် အေတွ့အက ုဳ 

ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵခဖင်ဴ ခပည်ဴစုဳသူခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 



 (၃) ဤဥပေဒအရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ်ေဆာင်ရွ ်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို 

မှန် န်စွာေဆာင်ရွ ်နိုငသူ်ခဖစ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) မှတ်ပုဳတငလ် ်မှတ်ရရိှရန်အတွ ် ေ ာင်စီသို္ဓ တငခ်ပေလျှာ ်ထာဵရမည်။ 

 (ဂ) ေ ာင်စီသည် ေလျှာ ်ထာဵသူအာဵ ထုေချေခွငဴ်ေပဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတငခ်ပေစခခင်ဵ  

မခပုဘဲ ၎င်ဵ၏ေလျှာ ်လွှာ ို ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် စည်ဵ  မ်ဵသတ်မှတ်ချေ ်ခဖငဴ် မှတ်ပုဳတင် 

လ ်မှတ်ထုတ်ေပဵခခင်ဵ မခပုရ။ 

 (ဃ) ေ ာင်စီသည် ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည်ေသာေန့မှ (၁) နှစ်အတွင်ဵ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် 

(၂) ပါလိုအပ်ချေ ်မျောဵ ို ခပည်ဴမခီခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် လူမဲွမှုခင်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ 

တွင် လုေဳလာ ်ေသာအေတွ့အက ုဳနှငဴ်  ျွမ်ဵ ျေငမ်ှုမျောဵရှိသည်ဟု ေ ျေနပ်ပါ  ထိ ုာလအတွ ် 

ထိုသူအာဵ မှတ်ပုဳတင်လ ်မှတ် ို ထုတ်ေပဵနိုင်သည်။ 

  မှတ်ပဳုတင်လ ်မှတ်မျောဵ ုိနှစ်စဉ်သ ်တမ်ဵတုိဵခခင်ဵ 

၁၃။ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေငသ်ူ မှတ်ပုဳတငလ် ်မှတ်၏ သ ်တမ်ဵသည် စတငထ်ုတ်ေပဵသည်ဴ 

ေန့မှ (၁) နှစ်ခဖစ်သည်။ သတ်မှတ် ာလမ ုန်ဆုဳဵမီ သ ်တမ်ဵတိုဵေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵမရိှပါ  

သ ်တမ်ဵ ုန်ဆုဳဵသည်ဴ ေန့တွင် ရပ်စဲမပီဵ ခဖစ်ေစရမည်။ 

  မမှန်မ န်တင်ခပခခင်ဵ 

၁၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၂ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၁၃ အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ မှတ်ပုဳတင် 

လ ်မှတ် ို ရရိှရန်ခဖစ်ေစ၊ သ ်တမ်ဵတိုဵရန်ခဖစ်ေစ တငခ်ပေဆာင်ရွ ်ရာတွင် မမှန်မ န်တင်ခပလျှင် 

သုိ္ဓမဟုတ် တစ်စုဳတစ်ရာ ို လိမ်လည်လှည်ဴခဖာဵလိုေသာ သေဘာခဖငဴ်ခပုလုပ်လျှင် 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ  ျေပ်နှစ်ဆယ်ဴငါဵသိန်ဵထ ်မပိုေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ 

တပ်ရို ်ရမည်ဴအခပင် အခခာဵတည်ဆဲ ဥပေဒမျောဵအရလည်ဵ အေရဵယူေဆာငရွ် ်နိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၄) 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ က ီဵ  ပ်ေရဵေ ာင်စီ 

  ဖွဲ့စည်ဵခခင်ဵ  

၁၅။ ( ) ခပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအဖဲွ့သည် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေငသူ်မျောဵ က ီဵ  ပ်ေရဵေ ာငစ်ီ 

 ိုေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵခဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

  (၁) ခပည်ေထာင်စုစာရင်ဵ စစ်ချေုပ်၊ 

  (၂) ခမန်မာနိုင်ငေဳရှ့ေနမျောဵေ ာင်စီဥ ္ကဋ္ဌ၊ 

  (၃) ခမန်မာနိုငင်ေဳတာ် ဗဟိုဘဏ်ဥ ္ကဋ္ဌ၊ 

  (၄) မှတ်ပုဳတင်အရာရိှ၊ 

  (၅) ခပည်ေထာင်စုခမန်မာနိုငင်ဳ  ုန်သည်မျောဵနှငဴ်စ ်မှုလ ်မှုလုပ်ငန်ဵမျောဵ အသင်ဵ ချေုပ် ဥ ္ကဋ္ဌ၊ 

  (၆) ေငွေချေဵသ ်ေသခဳလ ်မှတ် လုပ်ငန်ဵက ီဵ  ပ်ေရဵေ ာ်မရှင် ဥ ္ကဋ္ဌ၊ 



  (၇) အခန်ဵ (၅) အရ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ အသင်ဵ ၏ ဥ ္ကဋ္ဌနှင်ဴ ၎င်ဵ မှ 

အမည်စာရင်ဵ တင်သွင်ဵ သည်ဴ အသင်ဵ ဝင ်ိုယ်စာဵလှယ် (၅) ဦဵ၊ 

  (၈) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၇) ပါ  အသင်ဵ မေပ္ဒေပါ ်မီ   ာဵ ာလအတွင်ဵ ခမန်မာနိုင်ငလဳ ်မှတ်ရ ခပည်သူ္ဓ 

စာရင်ဵ ိုင်မျောဵအသင်ဵ ၏ ဥ ္ကဋ္ဌနှငဴ် ၎င်ဵမှအမည်စာရင်ဵ တင်သွင်ဵ သည်ဴ အသင်ဵဝင် ိုယ်စာဵလှယ် 

(၅) ဦဵ။ 

 (ခ) ေ ာင်စီသည်ဥပေဒနှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ် ်သည်ဴ လွတ်လပ်ေသာ အဖဲွ့အစည်ဵခဖစ်သည်။ 

 (ဂ) ေ ာင်စီသည် စဉ်ဆ ်မခပတ်ေသာ ဆ ်ခဳခွငဴ၊် ယင်ဵ ၏ ိုယ်ပိုင်တဳဆိပ် ို သဳုဵစွဲခွငဴ်၊ 

တရာဵစွဲခွငဴ်နှငဴ် တရာဵစွဲဆိုခဳပိုင်ခွငဴ်ရိှသည်။ 

 (ဃ) ေ ာင်စီသည် တစ်နှစ်လျှင် အနည်ဵဆုဳဵတစ်က ိမ် ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပခပုလုပ်ရမည်။ 

လိအုပ်ပါ  အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒယ ူျေင်ဵ ပနိုငသ်ည်။ 

 (င) ေ ာင်စီဝငမ်ျောဵသည် ယင်ဵ တို္ဓအန ်တစ်ဦဵ ို ဥ ္ကဋ္ဌအခဖစ် ေရွဵချေယ်တင်ေခမှာ ်ရမည်။ ေ ာင်စီ 

ဥ ္ကဋ္ဌသည် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အစည်ဵအေဝဵမျောဵနှင်ဴ လိုအပ်သည်ဴ အစည်ဵအေဝဵ 

တို္ဓ ိုေခ္ဒယူခခင်ဵ ၊ အဖဲွ့ဝငမ်ျောဵအာဵ အစည်ဵအေဝဵမျောဵအတွ ် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ 

ေပဵပို္ဓခခင်ဵ ၊ အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပပါ  သဘာပတိအခဖစ်ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  အပါအဝင် 

အေထွေထွက ီဵ  ပ် ပိုင်ခွငဴ်နှင်ဴ ေ ာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ ို လမ်ဵ ညွှန်ခခင်ဵခပုနိုငသ်ည်။ 

 (စ) ဥ ္ကဋ္ဌသည် ၎င်ဵထမ်ဵေဆာင်ရမည်ဴတာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ို ထမ်ဵ ေဆာငန်ိုင်ခခင်ဵ မရှိလျှငမ်ည်ဴသည်ဴ 

အချေနိ်တွင်မဆို ၎င်ဵ၏တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵ ို အခခာဵအဖဲွ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵထဳသုိ္ဓယာယီလွှဲအပ်နိုင်သည်။ 

 (ဆ) နိုငင်ဝဳန်ထမ်ဵ မဟုတ်ေသာ ေ ာင်စီဝင်မျောဵသည် ခပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့  ခွငဴ်ခပုေသာ 

ချေ ီဵ ခမှင်ဴေငနွှငဴ် စရိတ် ို ခဳစာဵခွင်ဴရိှေစရမည်။ 

  ေ ာင်စီ၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၁၆။ ေ ာင်စီ၏တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴမ်ျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ ခဖစ်သည်- 

 ( ) ေ ာင်စီသည်ပုဒ်မ ၁၂ အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် လုပ် ိုငရ်န် ေလျှာ ်ထာဵ 

လာသူ ို သငဴ်ေလျော်သည်ဟုဆုဳဵခဖတ်လျှင် ထိသူုအာဵ မှတ်ပုဳတငလ် ်မှတ်ထတု်ေပဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵ နှငဴ် ပုဒ်မ ၁၁ အရထာဵရှေိသာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ တွင် ထည်ဴသွင်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၁၃ အရ ေလျှာ ်ထာဵလာပါ  မှတ်ပုဳတငလ် ်မှတ် ို သ ်တမ်ဵတိုဵေပဵခခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) မှတ်ပုဳတငလ် ်မှတ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သငဴ်ေလျော်မည်ဟုယူဆေသာ စည်ဵ  မ်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

 န့်သတ်ချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်ခခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအတွ ်  ျေငဴ်သဳုဵရမညဴ်စဳနှုန်ဵမျောဵ၊  ျေငဴ်ဝတ်မျောဵ၊ အစီအစဉ် 

မျောဵ၊ လမ်ဵ ညွှန်ချေ ်မျောဵ၊ စဳချေနိ်စဳညွှန်ဵမျောဵ၊ လ ်စွဲမျောဵနှငဴ် အရည်အေသွဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

အစီအစဉ်မျောဵ ို သတ်မှတ်ခခင်ဵ ၊ 



 (င) ဤဥပေဒအရ တာဝန်နှငဴ် ဝတ္တရာဵမျောဵ ို ချေ ို ဵေဖာ ်ေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်မျောဵ 

ေဆာငရ်ွ ်ရာ တွင် ေပါ္ဓဆစွာခပုမူေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်  ျေငဴ်ဝတ်မညီေ  ာင်ဵ  လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူ တစ်ဦဵအေပ္ဒ တိုင်  ာဵချေ ် ို   ာဵနာဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ၊ 

 (စ) လူမွဲခဳယခူခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေငသ်ူ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွ ်မှုေ  ာငဴ် 

ေလျော်ေ  ဵတစ်စုဳတစ်ရာေပဵရန် တာဝန်ရှိလာပါ  ေအာ ်ပါအာမခဳစနစ်နှစ်ရပ်အန ် 

မည်သည်ဴစနစ်ခဖငဴ် အာမခဳထာဵရှိမည် ို ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ နှင်ဴအနည်ဵဆုဳဵအာမခဳတန်ဖိုဵ ို ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ - 

  (၁)  ျွမ်ဵ ျေငသ်ူအေနခဖင်ဴ ေဆာငရွ် ်ချေ ်မျောဵအေပ္ဒ ေလျော်ေ  ဵေပဵရန် တာဝန်မှ  င်ဵလွတ်ခွငဴ် 

အာမခဳ၊ 

  (၂) သမာဓိအာမခဳ။ 

 (ဆ) ေ ာင်စီသည် ဤဥပေဒခပဋ္ဌာန်ဵသညဴ်အချေနိ်မှစ၍ ယင်ဵ၏တာဝန်မျောဵ ို အရည်အေသွဵခပညဴ်မီစွာ 

ထမ်ဵ ေဆာငန်ိုင်သည်အထိ အသွင် ူဵေခပာင်ဵ ေရဵ ာလအတွင်ဵ  ခဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴ 

အခ ်အခဲမျောဵ ို ေခဖရှင်ဵ ေပဵခခင်ဵ ၊ 

 (ဇ) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ေသာ ေအာ ်ပါတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာငခ်ခင်ဵ - 

  (၁) အခခာဵဆ ်စပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) ေ ာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို အဆင်ေခပေချောေမွ့စွာ ေဆာင်ရွ ်နိုင်ရန်အတွ ် 

လိအုပ်သည်ဴ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ အပ်နှင်ဵ ခခင်ဵ။ 

  ေ ာ်မတီမျောဵ ဖဲွ့စည်ဵခခင်ဵနှင်ဴတာဝန်ေပဵအပ်ခခင်ဵ 

၁၇။ ( ) ေ ာင်စီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ထိေရာ ်စွာေဆာငရ်ွ ်နိုငရ်န် အလုိ္ဓငှာလိုအပ်ပါ  

လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ မှတ်ပုဳတငလ် ်မှတ် ထုတ်ေပဵေရဵေ ာ်မတီနှင်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ 

ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီ တို္ဓ ို လည်ဵေ ာင်ဵ၊ အက ဳေပ

းေ ာင်စီ သုိ္ဓမဟုတ် အမှုေဆာငေ် ာ်မတီ ို လည်ဵေ ာင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) ေ ာင်စီသည် မိမိ၏ တာဝန် သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ် ို ပုဒ်မခွဲ ( ) အရ 

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ေ ာ်မတီထဳသုိ္ဓ လွှအဲပ်နိုင်သည်။ 

  လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ နုိင်ငဳခခာဵသာဵ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ 

၁၈။ ( ) ေ ာင်စီသည် ၎င်ဵ၏ဆငခ်ခငတ်ုဳတရာဵခဖင်ဴ အခခာဵနိုငင်တဳစ်ခု၏ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်အတွင်ဵ  

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵအခဖစ် ေဆာငရ်ွ ်ခွငဴ်ရိှေသာ သုိ္ဓမဟုတ် မှတ်ပုဳတငထ်ာဵေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ 

နိုငင်ခဳခာဵသာဵ ျွမ်ဵ ျေင်သူတစ်ဦဵ ို အပုိင်ဵ (၁၀) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် မဆန့် ျေင်ေစပဲ 

ခမန်မာနိုင်ငဳရိှနိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵတွင် လိ ု်ပါေဆာငရွ် ်ရန်ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ေ ာင်စီသည်ပုဒ်မခွဲ ( ) အရ ခွငဴ်ခပုနိုင်ရန်အတွ ် စဉ်ဵစာဵဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် လိအုပ်ေသာ 

လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျောဵနှငဴ် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ နိုငင်ခဳခာဵသာဵ ျွမ်ဵ ျေင်သူတွင် အနည်ဵဆုဳဵရိှရမည်ဴ 

အရည်အချေင်ဵ မျောဵ ိုလည်ဵ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 



အခန်ဵ (၅) 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵအသင်ဵ 

  အသင်ဵအာဵအသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ 

၁၉။ ( ) မှတ်ပုဳတင်ထာဵသူမျောဵသည် အသင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵလိုပါ  ေ ာင်စီသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်ထာဵလာပါ  ေ ာင်စီသည် အဆိုပါအသင်ဵ အေနခဖင်ဴ ယင်ဵ ၏လုပ်ငန်ဵ 

တာဝန်တို္ဓ ို ေဆာငရ်ွ ်နိုင်ရန် သငဴ်ေလျော်သည်ဟုယူဆလျှင် အသိအမှတ်ခပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  အသင်ဵ မေပ္ဒေပါ ်မီ   ာဵ ာလအတွင်ဵ ယင်ဵ ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵ ို 

ေ ာင်စီ သည် ခမန်မာနိုငင်ဳလ ်မှတ်ရ ခပည်သူ္ဓစာရင်ဵ  ိုင်မျောဵအသင်ဵ အာဵ ထိတုာဝန်မျောဵ ို 

ယာယီထမ်ဵေဆာင် ေစနိုငသ်ည်။ 

  အသင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ 

၂၀။ ပုဒ်မ ၁၉ အရဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ အသင်ဵ၏ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်- 

 ( ) နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵခပုစုပျေ ို ဵေထာင်ရန်နှငဴ် 

လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵ တိုဵတ ်ေ ာင်ဵမွန်လာေစရန်၊ 

 (ခ) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵအ  ာဵ လုပ်ငန်ဵပိုင်ဵဆိုငရ်ာနှငဴ် အခပုအမူပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ 

 ျေငဴ်ဝတ်မျောဵလို ်နာမှုအာဵေ ာင်ဵလာေစရန်၊ 

 (ဂ) မမီရှငမ်ျောဵနှငဴ် မမီစာဵမျောဵ၏ လိအုပ်ချေ ်မျောဵ ို ခဖည်ဴဆည်ဵေပဵနိုင်မည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ၏ ဝန်ေဆာငမ်ှုမျောဵ ို ခမှင်ဴတင်ရန်၊ 

 (ဃ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ ို ဥပေဒနှင်ဴအညီ က ီဵ  ပ်နိုငေ်ရဵအတွ ် ေ ာင်စီနှငဴ် 

ပူဵေပါင်ဵေဆာငရ်ွ ်ရန်၊ 

 (င) ေ ာင်စီ  ထုတ်ခပန်သည်ဴ လမ်ဵ ညွှန်ချေ ်မျောဵနှင်ဴအညီ လိ ု်နာေဆာငရွ် ်ရန်၊ 

 (စ) ေ ာင်စီသည် ယင်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို အသင်ဵ သုိ္ဓ လွှေဲခပာင်ဵေပဵအပ်ပါ အသင်ဵ သည် 

ေ ာင်စီသုိ္ဓ အပ်နှင်ဵ ထာဵသညဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

 (ဆ) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်နှငဴ်အညီ သ ်ဆိုင်သည်ဴ  ိစ္စရပ်မျောဵတွင် ေ ာင်စီသုိ္ဓ 

အက ဳခပုရန်။ 

  အသင်ဵဝငခ်ဖစ်မှု 

၂၁။ ( ) လ ်ရိှအသင်ဵဝငမ်ဟုတ်သူသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်ခွငဴ်လ ်မှတ် ို  ိုင်ေဆာင်ခွငဴ် မရိှသညဴ် 

အခပင် ပုဒ်မ ၁၂ အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်မရှိေစရ။ 

 (ခ) အသင်ဵ သည် အသင်ဵ ဝင်အခဖစ် ပါဝင်မည်ဴသူမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ ို ခပုလုပ် 

ရမည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵနှငဴ်  ို ်ညီသည်ဴ စဳချေနိ်စဳနှုန်ဵမျောဵနှငဴ် လိအုပ်ချေ ်မျောဵ၊ 

စဉ်ဆ ်မခပတ် ေလဴလာဆည်ဵပူဵရန်နှငဴ်  ျွမ်ဵ ျေငသူ်အခဖစ် လိ ု်နာရမည်ဴ ျေငဴ်ဝတ်ပိုင်ဵအရ 

သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ ို ထညဴ်သွင်ဵ ေရဵဆွဲခပဋ္ဌာန်ဵရမည်။ 



 (ဂ) အသင်ဵ ဝင်သည် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒမ်ခွဲ ( )  ို မလို ်နာပါ  ထိုသူအာဵ 

အသင်ဵဝင်အခဖစ်လ ်ခဳခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် သ ်တမ်ဵတိုဵခခင်ဵ  ိုခွငဴ်မခပုရ။ အသင်ဵဥ ္ကဋ္ဌသည် 

မည်သည်ဴအချေနိ်၌မဆို အသင်ဵဝင် တစ်ဦဵဦဵ ို ယင်ဵ သုိ္ဓ လိ ု်နာေ  ာင်ဵ 

အေထာ ်အထာဵတငခ်ပရန် ဆငဴ်ဆိုနိုင်မပီဵ ပျေ ် ွ ်ပါ  ထိုသူ၏အသင်ဵ ဝင်ခဖစ်မှု ို 

ပယ်ဖျေ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။ 

 (ဃ) အသင်ဵ သည် ေလျှာ ်ထာဵသူနှငဴ် ပတ်သ ်၍ ေ ာင်စီသုိ္ဓ ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ် ို 

မပျေ မ် ွ ် အစီရင်ခဳတငခ်ပရမည်- 

  (၁) အသင်ဵ ဝင်အခဖစ် ခွငဴ်ခပုထာဵမပီဵခဖစ်ေ  ာင်ဵ 

  (၂) အသင်ဵဝင်အခဖစ်မှ နုတ်ထ ွ်မပီဵေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လစ်လပ်မပီဵ ခဖစ်ေ  ာင်ဵ၊ 

  (၃) အသင်ဵ ဝငခ်ဖစ်ခခင်ဵ မှ သ ်တမ်ဵ ုန်ဆုဳဵမပီဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျေ မ်ပီဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ရုပ်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်ေ  ာင်ဵ ။ 

 (င) မည်သူမဆို- 

  (၁) အသင်ဵ ဝင်အခဖစ်ေလျှာ ်ထာဵမှု ို ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵ ခဳရလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) အသင်ဵဝင်သ ်တမ်ဵ  ုန်ဆုဳဵသွာဵလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ ဆန္ဒမပါဘဲ ပယ်ဖျေ ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဳရလျှင် အသင်ဵ ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို ခပငဆ်င်ပယ်ဖျေ ်ေပဵရန် 

ေ ာင်စီသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵ နိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၆) 

နစ်နာမှုနှင်ဴစဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ 

  လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵေ  ာင်ဴခဖစ်ေသာ နစ်နာမှုမျောဵ 

၂၂။ ( ) မည်သူမဆို လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူတစ်ဦဵ၏ အလဲွခပုမူ ေဆာငရ်ွ ်မှုေ  ာငဴ် 

ခဖစ်ေစ၊  ျေငဴ်ဝတ်နှငဴ်မညီေသာ ေဆာငရွ် ်မှုေ  ာငဴ်ခဖစ်ေစ ထိခို ်နစ်နာခဲဴလျှင် ေ ာင်စီ  

သတ်မှတ် ထာဵသည်ဴ အချေနိ်အတွင်ဵ၊ သတ်မှတ်သည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵ နှငဴ်အညီ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီသို္ဓ တိုင်တန်ဵေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီသုိ္ဓ 

တိုင်တန်ဵမှုတွင် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေငသူ်  ဆန့် ျေငေ်ဆာင်ရွ ်ခဲဴသည်ဆိုေသာ 

စွပ်စွဲချေ ်နှငဴ် သ ်ဆိုင်သည်ဴ ဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

၎င်ဵ ချေ ို ဵေဖာ ်ခဲဴသည်ဆိုေသာ စွပ်စွဲချေ ်နှငဴ် သ ်ဆိုင်သည်ဴ စဳနှုန်ဵမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ 

 ျေငဴ်ဝတ်မျောဵ ိုအေသဵစိတ်ေဖာ်ခပ နိုငသ်ည်။ သုိ္ဓရာတွင် ထိုသုိ္ဓေဖာခ်ပထာဵမှုမရိှခခင်ဵ  ို 

အေ  ာင်ဵခပု၍ တိုင်တန်ဵမှုအာဵ ပယ်ချေခခင်ဵ မခပုရ။ 

 (ဂ) အသင်ဵ သည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ တိုင်တန်ဵမှု ို လ ်ခဳရရှိလျှင် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ  

ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီသို္ဓ ချေ ်ချေင်ဵလွှေဲခပာင်ဵ ေပဵ ပို္ဓရမည်။ 

  တုိင်တန်ဵမှုမျောဵ ုိ အသင်ဵအာဵ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵေစခခင်ဵ 



၂၃။ ( ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၂၂ အရ 

တိုင်တန်ဵမှု ို လ ်ခဳရရိှသညဴ်အခါ တိုင်တန်ဵခဳရသူအေပ္ဒ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန် အသင်ဵ ို ညွှန်  ာဵ 

နိုင်သည်။ 

 (ခ) အသင်ဵ သည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရေဆာငရ်ွ ်သည်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု ို ေ ာင်စီ  သတ်မှတ် 

ထာဵသည်ဴ အချေနိ်အတွင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ဂ) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုေဆာငရွ် ်စဉ်အတွင်ဵ  အသင်ဵ သည် သ ်ဆိုငရ်ာ စာရွ စ်ာတမ်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် အချေ ်အလ ်မျောဵ ို လ ်ဝယ်ရှိသူတစ်ဦဵဦဵထဳမှ ယင်ဵ တို္ဓ ို ေတာင်ဵ ခဳနိုင်မပီဵ 

ထိုသူမှလည်ဵ ေပဵအပ်ရမည်။ 

 (ဃ) အသင်ဵ သည် ဤပုဒ်မအရ ရရိှသညဴ်စာရွ ်စာတမ်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အချေ ်အလ ် 

တစ်ရပ်ရပ်  ိ ုအသင်ဵ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ ်တွင် ထာဵရှိရန်လိုအပ်သည်ဟု 

ထင်ခမင်ယူဆသညဴ်အချေနိ် အထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်ခဖစ်မပီဵ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

  ာဵနာမှုမပီဵဆုဳဵပါ  အပ်နှဳသူထဳ ခပန်လည် ေပဵအပ်ရမည်။ 

 (င) အသင်ဵသည် ပုဒ်မ ၂၂ အရ တိုင်တန်ဵခဳရသူ  ဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ် စည်ဵ မျေဉ်ဵ 

စည်ဵ  မ်ဵ၏ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ခုခု ို ချေ ို ဵေဖာ ်ခဲဴေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေ ာင်စီ  

ထုတ်ခပန်ထာဵသည်ဴ သတ်မှတ်စဳချေနိ်ဵစဳနှုန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လမ်ဵ ညွှန်ချေ ်တစ်ခုခု ို 

ေဖာ ်ဖျေ ်ခဲဴေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အသင်ဵ   ထုတ်ခပန်ထာဵသညဴ် စည်ဵ  မ်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ျေငဴ်ဝတ် ို 

ချေ ို ဵေဖာ ်ေ  ာင်ဵ  ယဳု  ည်ရန် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ အေ  ာင်ဵရှိမရှိစသည်ဴ 

သဳုဵသပ်ချေ ်မျောဵပါဝင်သည်ဴအစီရငခ်ဳစာ ို ေ ာ်မတီသို္ဓ တငခ်ပရမည်။ 

  အသင်ဵ၏အစီရင်ခဳစာအရ စည်ဵ မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီ  အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ 

၂၄။ ( ) ဤအခန်ဵအရတိုင်  ာဵစာနှငဴ် ယင်ဵ တိုင ် ာဵစာအေပ္ဒ အသင်ဵ တငခ်ပသညဴ် အစီရငခ်ဳစာ ို 

စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီမှ ဆုဳဵခဖတ်ရမည်။ 

 (ခ) ေ ာင်စီ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ၏လွှဲအပ်ထာဵသည်ဴ အခွငဴ်အာဏာအရ ေဆာင်ရွ ်ေနသည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်နိုင်သည်- 

  (၁) အသင်ဵ သုိ္ဓ ထပမ်ဳစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန် ညွှန်  ာဵခခင်ဵအပါအဝင် ဆ ်လ ်စုဳစမ်ဵမှုမျောဵ 

ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) တိုင်တန်ဵခဳရသူထဳအေ  ာင်ဵခပထုေချေရန် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီသည် တိုင်တန်ဵခဳရသူအေပ္ဒ စွပ်စွဲချေ ်မျောဵအာဵ ေခဖရှင်ဵရန် 

 ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အခွငဴ်အေရဵ ိုေပဵမပီဵေနာ ် လုေဳလာ ်သည်ဴ အေ  ာင်ဵရင်ဵ ရှိသည်ဟု 

ေ ျေနပ်လျှင်- 

  (၁) လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏မှတ်ပုဳတငလ် ်မှတ်အေပ္ဒ စည်ဵ  မ်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

 န့်သတ်ချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်နိုငမ်ပီဵ ယင်ဵ တို္ဓ ို လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ၏ 

မှတ်ပုဳတင် စာရင်ဵတွင် မှတ်တမ်ဵတငထ်ာဵရိှရန် မှတ်ပုတဳင်အရာရိှအာဵ ညွှန်  ာဵနိုင်သည်၊ 



  (၂) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ ျွမ်ဵ ျေငသ်ူ၏ မှတ်ပုဳတငလ် ်မှတ် ို ပယ်ဖျေယ်နိုငမ်ပီဵ 

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ မှ ၎င်ဵ၏အမည် ိုဖယ်ရှာဵရန် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအာဵ ညွှန်  ာဵနိုငသ်ည်၊ 

  (၃) ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵ ခဖစ်ေပ္ဒလာလျှင် ေ ာင်စီ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ  လွှဲအပ်ထာဵသည်ဴ 

အခွငဴ်အာဏာအရ ေဆာငရွ် ်ေနသည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီသည် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

တရာဵစွဲဆို တငပ်ို္ဓနိုငမ်ပီဵ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 

   (  ) ဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ ို 

ဆန့် ျေငေ်သာ ိစ္စရပ်ခဖစ်လျှင်ထိုလူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ ို ေငွဒဏ်ချေမှတ်ခခင်ဵ ၊ 

   (ခခ) ဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ ို ချေ ို ဵေဖာ ်မပီဵ ခပုလုပ်သညဴေ်ဆာင်ရွ ်မှုတစ်ခုေ  ာငဴ် 

ဥပေဒနှင်ဴမညီေသာ ရယူမှုရိှခဲဴသည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ဆုဳဵရှုဳဵမှု ို လွှေဲရှာင်ခဲဴသည်ဴသူတစ်ဦဵအာဵ 

ထိဥုပေဒနှငဴ် မညီေသာ ရယူမှုသုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲရှာငခ်ဲဴသည်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵမှုပမာဏအတိုင်ဵ  

ခပန်လည်ေပဵေဆာငေ်စခခင်ဵ၊ 

   (ဂဂ) ထိေုဖာ ်ဖျေ ်မှုေ  ာငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုခဳစာဵရသူ ို ထိုသုိ္ဓေပဵေဆာငေ်စသည်ဴေငမွှ 

ေလျော်ေ  ဵအခဖစ် ေပဵေစခခင်ဵ ။ 

  တရာဵရဳုဵသည် လူမွခဳဲယူခခင်ဵ ဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ အမိန့်မျောဵ ချေမှတ်နုိင်ခခင်ဵ 

၂၅။ ( ) ဤဥပေဒအရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ  ၎င်ဵတို္ဓ၏တာဝန်နှငဴ် ဝတ္တရာဵမျောဵ ို 

ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ ဥပေဒအရရရိှေသာလုပ်ပိုင်ခွငဴ် အာဏာမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵခခင်ဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ 

က ီဵ  ပ်ရန်အတွ ် တရာဵရုဳဵသည် လိအုပ်ေသာအမိန့်မျောဵ ို ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) မိမိ၏  ိုယ်ပိုငဆ်င်ခခငတ်ုဳတရာဵအရခဖစ်ေစ၊ လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူသုိ္ဓမဟုတ် 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီမှ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ 

ခဖစ်ေစ မိမေိရှ့သုိ္ဓေရာ ်ရိှလာေသာ အမှုမျောဵတွင် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ ( ) ပါ  အာဏာမျောဵ ို 

 ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အာဵ မဆန့် ျေငေ်စဘဲ တရာဵရုဳဵသည် ဤအပုိင်ဵ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ ေ ာင်စီ၏ 

က ီဵ  ပ်ရန် တာဝန်နှငဴ်ဝတ္တရာဵတို္ဓ ို အေထာ ် အ ူခဖစ်ေစရန်အလို္ဓငာှ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည် 

သုိ္ဓမဟုတ် လိုအပ်သလို ညွှန်  ာဵနိုငသ်ည်။ 

 (ဃ) တရာဵရုဳဵသည် မည်သညဴ်အချေနိ်တွင်မဆို လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူတစ်ဦဵအာဵ ဤဥပေဒ 

အရ ၎င်ဵမှ ိုငတ်ွယ်ေဆာငရွ် ်ရန် ခန့်အပ်ခဲဴေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိုသူ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵသူအာဵ  ျေမ်ဵ ျေနိ်ဆိုေစလျေ ် စစ်ေမဵနိုင်သညဴ်အခပင် 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏ ေငွစာရင်ဵ စာအပု်မျောဵ ိုစစ်ေဆဵနိုင်သည်။ 

 (င) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေ ာ်မတီ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် 

အရ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မ ၂၄ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) နှငဴအ်ညီအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  စည်ဵ မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီ၏ ဆဳုဵခဖတ်ချေ ် ုိ နစ်နာသူ  ေ ာင်စီသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 



၂၆။ ( ) ပုဒ်မ ၂၂ အရ လ ်ခဳရရိှသည်ဴ တိုင်  ာဵမှုနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ စည်ဵ  မ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေ ာ်မတီ 

၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ေ  ာငဴ် နစ်နာသူသည် ေ ာင်စီ၏ အဆုဳဵအခဖတ်ခဳယူရန် ေလျှာ ်ထာဵခွင်ဴရိှသည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေ ာင်စီသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵရာတွင် ေ ာ်မတီ၏ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို နစ်နာသူထဳ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵသည်ဴေန့မှ ၂၈ ရ ်အတွင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရေလျှာ ်ထာဵမှု ို လ ်ခဳ  ာဵနာေနဆဲအချေနိ်တွင် ေ ာင်စီသည်ပုဒ်မ ၂၄ ပုဒ်မခွဲ 

(ဂ) အရစည်ဵ မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီ၏ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ခဲဴမှုတစ်ရပ်ရပ် ို 

ဆိုင်ဵငဳဴရန်အမိန့် ချေမှတ်နိုငသ်ည်ဴအခပင် ပုဒ်မ ၂၄ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ၏ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) သုိ္ဓမဟုတ် (၂) အရ 

စည်ဵ  မ်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီ  ေပဵပို္ဓေသာအေ  ာင်ဵ   ာဵစာ သုိ္ဓမဟုတ် ညွှန်  ာဵချေ ်အာဵ 

ဆ ်လ ် ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵမခပုရန်မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိအေပ္ဒ တာဵခမစ်မိန့်ထုတ်ဆငဴ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) ေ ာငစ်ီသည်- 

  (၁) စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို အတညခ်ပုခခင်ဵ ၊ ခပငဆ်င်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ပယ်ဖျေယ်ခခင်ဵ  ခပုနိုင်သည်၊ 

  (၂) ယင်ဵ  ိစ္စ ို ထပ်မဳစုဳစမ်ဵမပီဵ ခပန်လည်တင်ခပရန် စည်ဵ  မ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေ ာ်မတီသုိ္ဓ ခပန်လည် 

ေပဵပို္ဓနိုငမ်ပီဵ စုဳစမ်ဵမှုခပန်လည်ရရှိပါ  ေ ာ်မတီ၏ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို အတည်ခပုခခင်ဵ ၊ 

ခပငဆ်င်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျေ ်ခခင်ဵခပုနိုင်သည်။ 

 (င) ပုဒ်မ ၂၆ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) နှငဴ ်(ဃ) တို္ဓပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ ာင်စီ၏ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်သည် 

အမပီဵ အခပတ် ခဖစ်ေစရမည်။ 

အပုိင်ဵ (၄) 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵခခင်ဵ 

အခန်ဵ (၁) 

အရပ်ရပ်ဆုိင်ရာခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

  ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏အဓိပ္ပာယ် 

၂၇။  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵဆိုရာတွင် ေအာ ်ပါပဂု္ဂိုလ်တို္ဓ ပါဝင်သည်- 

 ( ) ထိပုစ္စည်ဵ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵနှငဴမ်န်ေနဂျော၊ 

 (ခ) ထိပုစ္စည်ဵ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအေပ္ဒ ခန့်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် မန်ေနဂျော၊ 

 (ဂ) ထိပုစ္စည်ဵ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအေပ္ဒ ခန့်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊ 

 (ဃ) ထိုပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထိပုစ္စည်ဵ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵမှ ေပ္ဒထ ွ်လာေသာဝငေ်ငနွှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ။ 

  ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်ထာဵနုိင်ခခင်ဵ 

၂၈။  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵအတွ ် အဖဲွ့အစည်ဵမဟုတ်သည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ် ိုသာလျှင် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ခန့်ထာဵ နိုငသ်ည်။ 

အခန်ဵ (၂) 



တရာဵရဳုဵခပင်ပတွင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵ၊ လစ်လပ်ခခင်ဵ၊ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴနှင်ဴ တာဝန်ရိှမှုမျောဵ 

  ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ုိစတင်ခန့်အပ်နုိင်သည်ဴအချေန်ိ 

၂၉။ ( ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ တစ်ခု သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ခုထ ်ပိုေသာ ခွငဴ်ခပုထာဵသည်ဴ 

အေခခအေနမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ခွငဴ်ခပုေသာ အချေနိ် ာလမျောဵအတွင်ဵ 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ိုခန့်အပ်နိုငမ်ပီဵ အခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵတွင် အာမခဳအ ျေ ို ဵ ခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်တစ်ဦဵ 

အေနခဖင်ဴ ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်ထာဵပိုင်ခွငဴ် မရိှေစရ။ 

 (ခ) ခွငဴ်ခပုထာဵေသာ အေခခအေနမျောဵဆိုရာတွင်ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ဆိုသည်- 

  (၁) ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်မညဴ်အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴသည် ဤဥပေဒ ို ခပဋ္ဌာန်ဵခခင်ဵ  မခပုမီ ပင် 

ေပ္ဒေပါ ်ခဲဴမပီဵခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်သည်  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု 

အမျောဵစုအေပ္ဒ အာမခဳရရိှထာဵခခင်ဵ မရှိသည်ဴ ိစ္စခဖစ်သည်ဴအခပင် အပုိင်ဵ  (၅) သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ (၆) 

ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ အရ ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ  ို အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် 

တာဵခမစ်ပိတ်ပင်ထာဵမှုမရိှခခင်ဵ၊ 

  (၃) ထူဵခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵရိှေ  ာင်ဵ ို တရာဵရုဳဵ  ယဳု  ည်၍- 

   (  ) တရာဵရုဳဵ  ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵအာဵ  ိုယ်တိုငခ်န့်အပ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ သုိ္ဓမဟုတ် 

   (ခခ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵအာဵခန့်အပ်ရန် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်အာဵ ခွငဴ်ခပုမိန့် ချေမှတ် 

ေပဵခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၄) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ အခခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵခဖင်ဴ ခွငဴ်ခပုထာဵခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) ခွငဴ်ခပုထာဵေသာအချေနိ် ာလဆိုရာတွင် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ် ိုဆိုသည်- 

  (၁) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်သည် အပုိင်ဵ (၅) အရခဖစ်ေစ၊ အပိုင်ဵ (၆) အရခဖစ်ေစ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်တစ်ရပ် ို လိ ု်နာရန် တာဝန်ရှိသည်ဴအခပင် ၎င်ဵ ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵ ို 

ခန့်ထာဵပါ  ယင်ဵ အစီအစဉ် ို ဆန့် ျေငသ်ည်မှအပ  ုမ္ပဏီ  အပုိင်ဵ  (၅) အရခဖစ်ေစ၊ အပိုင်ဵ 

(၆) အရခဖစ်ေစ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်တစ်ရပ် ို 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ေနသည်ဴ အချေနိ် ာလ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေနစဉ်အချေနိ် ာလ။ 

  ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၃၀။ ( ) အာမခဳတစ်ရပ်အတွ ် ခန့်ထာဵသညဴ်  ုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ထိအုာမခဳတွင် အခခာဵနည်ဵ  

ဆန့် ျေင ်ွဲလွေဲသာ သေဘာတူညီချေ ်မရှိလျှင် ေအာ ်ပါအခွငဴ်အာဏာမျောဵရရိှသည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို လ ်ေရာ ်ရယူခခင်ဵ၊ ေ ာ ်ခဳရယူခခင်ဵ နှငဴ် ထိုသုိ္ဓခပုလုပ်ရန်အလုိ္ဓငာှ 

လိအုပ်ေသာ ေဆာင်ရွ ်ချေ ်မျောဵ ို ခပုလုပ်ခခင်ဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို ေလလဳစနစ်ခဖင်ဴခဖစ်ေစ၊ စာချေုပ်ချေုပ်ဆို၍ခဖစ်ေစ ေရာင်ဵချေခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ၊ 



  (၃)  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို အာမခဳအခဖစ်ထာဵရိှ၍ ေငွေ  ဵရရိှေအာင် ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေချေဵယခူခင်ဵ ၊ 

  (၄) ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ရာ၌ အေထာ ်အ ူရရိှေစရန်အလို္ဓငှာ ဥပေဒအက ဳေပဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေငွစာရင်ဵ  ိုင် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵအသ ်ေမွဵဝမ်ဵေ ျောင်ဵ  

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေငသူ်တို္ဓ ို ခန့်အပ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၅)  ုမ္ပဏီအမည်နှင်ဴ ခဖစ်ေစ၊  ုမ္ပဏီ၏ ိုယ်စာဵခဖစ်ေစ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ၊ 

တရာဵစွဲဆိုခဳပိုင်ခွငဴ်ရှိခခင်ဵ နှငဴ် ခုခဳေချေပခခင်ဵ၊ 

  (၆)  ုမ္ပဏီ ို ထိခို ်မှုခဖစ်ေစေသာ အခငင်ဵပွာဵမှု ို အနုညာ တနည်ဵ ခဖငဴ် ေခဖရှင်ဵ ေစခခင်ဵ၊ 

  (၇)  ုမ္ပဏီ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ  ုမ္ပဏီပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို ထိန်ဵသိမ်ဵရာတွင်အာမခဳထာဵရိှခခင်ဵ၊ 

  (၈)  ုမ္ပဏီ၏တဳဆိပ်တုဳဵ ိုအသဳုဵခပုခခင်ဵ၊ 

  (၉) စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵ၊ ေခပစာမျောဵနှငဴ် အခခာဵစာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ ေရဵသာဵချေုပ်ဆို ေဆာငရွ် ် 

ရာတွင်  ုမ္ပဏီအမည်နှငဴ်ခဖစ်ေစ၊  ုမ္ပဏီ၏ ိုယ်စာဵခဖစ်ေစ ေဆာငရွ် ်ပိငုခ်ွငဴ်ရိှခခင်ဵ၊ 

  (၁၀)  ိုယ်တိုငေ်ဆာင်ရွ ်နိုငခ်ခင်ဵ မရိှေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ေအဵဂျေင်ဴခဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵခဖငဴ်ပိုမို 

အဆင်ေခပ ေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခု ို ေဆာင်ရွ ်ရန် ေအဵဂျေင်ဴတစ်ဦဵအာဵခန့်ထာဵပိုင်ခွငဴ်ရှိခခင်ဵနှငဴ် 

ဝန်ထမ်ဵမျောဵ ို ခန့်အပ်ခွငဴ်၊ ထုတ်ပယ်ခွငဴ်ရိှခခင်ဵ၊ 

  (၁၁)  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို ထုခွဲေရာင်ဵချေရန်အတွ ်လိအုပ်သလို ေဆာင်ရွ ်ခွငဴ်ရိှသည်။ 

  (၁၂) ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာငရ်ာတွင် လိအုပ်ေသာ ေငွေပဵေချေမှုမျောဵ ခပုလုပ်နိုင်ခခင်ဵ ၊ 

  (၁၃)  ုမ္ပဏီ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ို ဆ ်လ ်လုပ် ိုင်ခခင်ဵ ၊ 

  (၁၄) လ ်ေအာ ်ခဳ ုမ္ပဏီမျောဵ ို ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာငခ်ခင်ဵ ၊ 

  (၁၅)  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအာဵလုဳဵ ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ 

လ ်ေအာ ်ခဳ ုမ္ပဏီမျောဵသို္ဓ လွှေဲခပာင်ဵေပဵခခင်ဵ၊ 

  (၁၆)  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အငှာဵချေထာဵမှု ို လ ်ခဳခွငဴ်ခပုနိုင်ခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် စွန့်လွှတ်ခခင်ဵ ၊  ုမ္ပဏီ၏စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵအတွ ်လိုအပ်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် 

အေထာ ်အ ူခဖစ်ေစ ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို ငာှဵရမ်ဵခခင်ဵ ၊ 

  (၁၇)  ုမ္ပဏီ ိုယ်စာဵ ညိှနှိုင်ဵ ေခဖရှင်ဵ ေပဵရန်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၁၈) ေတာင်ဵ ေခ္ဒခခင်ဵ  မခပုရေသဵေသာ  ုမ္ပဏီ၏ မတည်ေငွရင်ဵ  ို ေတာင်ဵ ခဳခခင်ဵ ၊ 

  (၁၉)  ုမ္ပဏီသုိ္ဓ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တငရ်ှိေနခခင်ဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမဲွခဳယူမှု၊ 

ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုငမ်ှု၊ ေ  ဵမမီခပန်လည်မေပဵဆပ်မီ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵမျောဵ ို 

သိမ်ဵယူထာဵမှုသုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵမှု တစ်ရပ်ရပ်တွင် 

ေ  ဵမမီမျောဵအာဵဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်အတန်ဵသတ်မှတ်၍ ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ၊ အခမတ်ေငွမျောဵ ို 

လ ်ခဳခခင်ဵ နှငဴ်ယင်ဵ ၏ မမီရှင်မျောဵအတွ ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵစာချေုပ်မျောဵ ို သေဘာတူလ ်ခဳခခင်ဵ ၊ 



  (၂၀)  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ခုခဳေချေပခခင်ဵ၊ 

  (၂၁)  ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ ရုဳဵခန်ဵတည်ေနရာ ိေုခပာင်ဵ လဲခခင်ဵ ၊ 

  (၂၂) အထ ်ေဖာ်ခပပါ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵနိုင်ရန်အတွ ် လိအုပ်သည်ဴ 

ေနာ ်ဆ ်တွဲမျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ။ 

 (ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ရိုဵေခဖာငဴ်ေသာသေဘာနှင်ဴ တန်ရာတန်ေ  ဵေပဵ၍ ပစ္စည်ဵထိန်ဵနှငဴ် 

အေရာင်ဵ အဝယ်ခပုခဲဴခခင်ဵ ခဖစ်ပါ  ထိပုစ္စည်ဵထိန်ဵအေပ္ဒ ၎င်ဵ၏လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အတွင်ဵ ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  

ဟုတ်မဟုတ် ို စုဳစမ်ဵေမဵခမန်ဵရန်တာဝန်မရိှေစရ။ 

  ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ တာဝန်ရိှမှု 

၃၁။ ( ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်  ုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵေဆာငရ်ွ ်ရာတွင် ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) 

တို္ဓပါအေခခအေနမျောဵ၌ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရ တာဝန်မျောဵရှိေစရမည်။ 

 (ခ) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴတစ်ရပ်အာဵ အတညခ်ပုေဆာင်ရွ ်ရန်အလို္ဓငှာ  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ ို 

လ ်ဝယ်ရယူခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ထိန်ဵချေုပ်ခခင်ဵခပုလုပ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်  ုမ္ပဏီ၏ 

ေအဵဂျေင်ဴအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  ခပုသည်ခဖစ်ေစ၊ မခပုသည်ခဖစ်ေစ 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ေဆာငရွ် ်ရာ၌ အသုဳဵခပုခဲဴေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵ၊ ဝယ်ယူခဲဴေသာ ုန်စည်မျောဵ၊ 

ငာှဵရမ်ဵ ခဲဴေသာပစ္စည်ဵမျောဵ၊ လ ်ဝယ်ရယူထာဵေသာ သုိ္ဓမဟုတ် သဳုဵစွဲေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ် 

အငှာဵယူထာဵေသာမေရွ့ှေ မေခပာင်ဵနိုငသ်ည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ငာှဵရမ်ဵ ထာဵ သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵအတွ ် 

 ျေခဳေပဵေချေခဲဴေသာေ  ဵမမီမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရ တာဝန်ရှိေစ ရမည်။ 

 (ဂ) အ ယ်၍ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ပစ္စည်ဵအာဵ  ုမ္ပဏီမှ ဆ ်လ ်အသဳုဵခပုခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဝငေ်ရာ ်ေနထိုငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ဝယ်ရယူထာဵခခင်ဵ အတွ ် စာချေုပ်အရေပဵရန်ရိှေသာ 

ငာှဵရမ်ဵ ခ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေပဵေဆာငရ်န်ရိှေသာ အခေ  ဵေငွတို္ဓနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

ေအာ ်ပါ ိစ္စမျောဵ၌ ၎င်ဵတာဝန် ယူေနေသာ  ာလအတွ ်သာ တာဝန်ရှိေစရမည်- 

  (၁) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ မခပုမီ အခခာဵသူတစ်စုဳတစ်ဦဵ  ပိုင်ဆိုင်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် အငာှဵ 

ယူထာဵေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို ထိုသူနှငဴ်ချေုပ်ဆိုေသာ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်အရ ုမ္ပဏီ  သဳုဵစွဲခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ဝငေ်ရာ ်ေနထိငုခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ဝယ်ရယူခခင်ဵ  ခပုလုပ်ထာဵသည်ဴ ိစ္စ၊ 

  (၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်မပီဵေနာ ်  ုမ္ပဏီသည် ထိပုစ္စည်ဵ ို ဆ ်လ ်သဳုဵစွဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ဝငေ်ရာ ်ေနထိုငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ဝယ်ရယူထာဵခခင်ဵ ခပုသည်ဴ ိစ္စ။ 

 (ဃ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ၎င်ဵအာဵခန့်ထာဵမပီဵေနာ ် အလုပ်လုပ် ိုငရ် ် ၇ ရ ်အတွင်ဵ  ပစ္စည်ဵနှင်ဴ 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယင်ဵ ၏အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵေတာဴမည်မဟုတ်ေ  ာင်ဵ ၊ ထိပုစ္စည်ဵ၏ ပိုင်ရှင်ခဖစ်သူ 

သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူထဳသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ေပဵပို္ဓခဲဴသညဴ်အခပင် ထိုသုိ္ဓ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓမပီဵ ေနာ ်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵသည်အမှန်တ ယ်ပင် ထိပုစ္စည်ဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ 



အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵခခင်ဵ မခပုလျှင် အထ ်ပါ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ တငရိှ်ေသာ 

တာဝန်မှ င်ဵ လွတ်ခွငဴ် ရိှေစရမည်။ 

 (င) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ထာဵသည်ဴ စာချေုပ်ပါစည်ဵ မ်ဵချေ ်မျောဵတွင် အခခာဵနည်ဵ  

ေဖာ်ခပထာဵသည်မှတစ်ပါဵ  ုမ္ပဏီပစ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ ၎င်ဵ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵပိုငခ်ွငဴ်နှငဴ်သ ်ဆိုင်သည်ဴ 

ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ေအာ ်ပါ ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခပန်လည်ေတာင်ဵ ခဳပိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်- 

  (၁) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအေပ္ဒတွင် ဤပုဒ်မအရတာဝန်ခဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ  ုမ္ပဏီ၏ ေ  ဵမမီမျောဵ၊ 

  (၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ ို ေပါ္ဓဆမှုမရှိဘဲ 

ရိုဵေခဖာငဴ်စွာထမ်ဵ ေဆာင်စဉ်ခဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ တာဝန်ရှိမှုမျောဵနှငဴ်  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ၊ 

  (၃) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏အခေ  ဵေငွမျောဵ။ 

  ပစ္စည်ဵေရာင်ဵချေရာတွင် ဂရုခပုရန်တာဝန် 

၃၂။ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ ို ေရာင်ဵချေရာတွင် ထိ ု်သငဴ်ေသာ သတိဝိရိယခဖငဴ် 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်။ 

  ပစ္စည်ဵထိန်ဵရာထူဵလစ်လပ်ခခင်ဵ 

၃၃။ ( ) တရာဵရုဳဵသည် မည်ဴသည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို  ုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵ 

နိုင်သည်။ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်လည်ဵ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵအတိုင်ဵ  

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵ၍ ရာထူဵ မှနုတ်ထွ ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်  ုမ္ပဏီနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ရန် 

အရည်အချေင်ဵ ရိှမှု ရပ်စဲသွာဵချေနိ်တွင် ရာထူဵမှနုတ်ထ ွ်ရမည်။ 

 (ဂ) မည်သည်ဴအချေနိ်တွငမ်ဆို ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ရာထူဵ မှ ဖယ်ရှာဵခဳရလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် နုတ်ထ ွ် 

ေပဵရလျှင် ထိအုချေနိ် ာလရိှ ၎င်ဵ  ထိန်ဵသိမ်ဵက ီဵ  ပ်ထာဵေသာ  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵ အန ်မှ 

ထုတ်ယူခွငဴ်ရိှမပီဵ ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ခဲဴသည်ဴ မမီရှင် ိုယ်တိုင် သုိ္ဓမဟုတ် 

မမီရှင် ိုယ်စာဵ ိုငေ်ဆာငထ်ာဵေသာ အာမခဳေ  ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်ထ ်  ဦဵစာဵေပဵ၍ ေပဵေချေရမည်- 

  (၁) ၎င်ဵမှ သငဴ်တငဴ်ေလျှာ ်ပတ်စွာ  ျေခဳေပဵေချေခဲဴေသာ စရိတ်စ မျောဵနှငဴ် ၎င်ဵ၏အခေ  ဵေငွမျောဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ ၎င်ဵ  ရရန်ရိှေသာ နစ်နာဆုဳဵရှုဳဵမှုအတွ ် အာမခဳေလျော်ေ  ဵ။ 

 (ဃ) ေသဆုဳဵခခင်ဵ မှတစ်ပါဵ ရာထူဵ ေနရာလစ်လပ်လျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ ခဳရလျှင် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိထဳ လစ်လပ်သည်ဴေန့မှ သုိ္ဓမဟုတ် ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ ခဳရသည်ဴေန့မှ 

၁၄ ရ ်အတွင်ဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (င) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်အာဵ လုေဳလာ ်ေသာ အေ  ာင်ဵမရိှဘဲ 

လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုေသာ 

ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

အခန်ဵ (၃) 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵနှင်ဴ တရာဵရဳုဵ၏ အခွင်ဴအာဏာ 



  ပစ္စည်ဵထိန်ဵ  အေ  ာင်ဵ   ာဵရန်တာဝန် 

၃၄။ ( ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသူသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာငရွ် ်ရမည်- 

  (၁) မိမိအာဵ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ သ ်ဆိုငရ်ာ ုမ္ပဏီသုိ္ဓ အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၂ 

ရ ် အတွင်ဵ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓခခင်ဵ နှငဴ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

နည်ဵ လမ်ဵအတိုင်ဵ  အမျောဵသိေစရန် ေ  ညာခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မိမအိာဵ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်မှု ို မှတ်ပုဳတင်ရန် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳအလုပ်လုပ် ိုင် 

ရ ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ  အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ေပဵပို္ဓခခင်ဵ၊ 

  (၃) မိမိအာဵ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသည်ဴ ေန့မှ ၂၈ ရ ်အတွင်ဵမိမိ လိပ်စာသိရှိသမျှ 

 ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်မျောဵထဳ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် လုေဳလာ ်ေသာအေ  ာင်ဵ မရှိဘဲ ဤပုဒမ်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် ို လိ ု်နာ 

ေဆာငရ်ွ ်ရန် ပျေ ် ွ ်ပါ  မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သနိ်ဵထ ်မပိုေသာ 

ဒဏေ်  ဵေငွတပ်ရို ်ရမည်။ 

   ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် 

၃၅။ ( ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရမပီဵသည်နှငဴ်တစ်မပိုငန် ် ထိပုစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ဆ ်နွှယ် 

သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳသုိ္ဓ  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို 

ေရဵသာဵခပုစု၍ တငခ်ပရန် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓေတာင်ဵ ခဳနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာ ပ်ါအချေ ်မျောဵ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖင်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ရမည်- 

  (၁) အေ  ာင်ဵ   ာဵစာပုဳစဳ၊ 

  (၂) ဆ ်နွှယ်သည်ဴပဂု္ဂိုလ်မျော၏ အချေ ်အလ ်မျောဵ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်ပုဳစဳနှငဴ် ပါဝင်ရမညဴ် 

အချေ ်အလ ်မျောဵ။ 

 (ဂ)  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်ခပုစုတငခ်ပရန် ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ 

ခဳရသူသည် ထိအုေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို လ ်ခဳရသည်ဴေန့မှ ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ  ေရဵသာဵခပုစု၍ 

တငခ်ပရမည်။ 

 (ဃ) မည်သူမဆိုခိုငလ်ုဳေသာ အေ  ာင်ဵမရိှဘဲ ဤပုဒ်မပါတာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ရန် 

ပျေ ်  ွ်ပါ  မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိသည် ထိသုူအာဵ  ျေပ်ငါဵသိန်ဵထ ်မပိုေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ 

တပ်ရို ်ရမည်။ 

  ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ အစီရင်ခဳစာ 

၃၆။ ( ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိထဳသုိ္ဓလည်ဵေ ာင်ဵ ၊ 

သ ်ဆိုင်ရာ ုမ္ပဏီ  သီဵခခာဵခန့်အပ်ထာဵေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵနှငဴ် 

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အခခာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳသုိ္ဓလည်ဵေ ာင်ဵ ၊ အစီရငခ်ဳစာ 

မျောဵ ို အခါအာဵေလျော်စွာ ေပဵပို္ဓအစီရငခ်ဳရမည်- 



  (၁) ပုဒ်မ ၃၅ အရ ၎င်ဵထဳသို္ဓ ဆ ်နွှယ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ  ေပဵပို္ဓတငခ်ပခဲဴသည်ဴ 

 ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵ နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် အ ျေဉ်ဵချေုပ်၊ 

ထိထုုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်အေပ္ဒ ၎င်ဵ၏ ထင်ခမင် ယူဆချေ ်မျောဵနှငဴ်အတူ ၎င်ဵ  

သိရှိနိုင်သမျှထုိ ုမ္ပဏီတွင် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ရသည်ဴ အေ  ာင်ဵ   ိစ္စရပ်မျောဵ၊ 

  (၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵ   ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို စီမဳခန့်ခွဲမှု သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲရန် အဆိခုပုချေ ် 

မျောဵနှငဴ် ထိ ုုမ္ပဏီ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ ဆ ်လ ်လည်ပတ်လုပ် ိုင်မှု 

သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်လ ်လည်ပတ်လုပ် ိုင်ရန် အဆိခုပုချေ ်မျောဵ၊ 

  (၃) ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ခဲဴသည်ဴ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်ထဳသုိ္ဓ ေပဵေချေရမည်ဴ 

ေငွရင်ဵနှင်ဴယင်ဵ အေပ္ဒ  ျေသငဴ်သညဴ် အတိုဵေငွပမာဏအခပင် ဦဵစာဵေပဵ မမီရှင်မျောဵသုိ္ဓ 

ေပဵေချေနိုင်မည်ဴ ေငွပမာဏ၊ 

  (၄) အခခာဵမမီရှင်မျောဵအာဵ ေပဵေချေရန်အတွ ် ရနိုငဖ်ွယ်ရိှေသာေငွပမာဏ။ 

 (ခ) ထိုအစီရငခ်ဳစာမျောဵ ို ေအာ ်ပါသတ်မှတ် ာလအတွင်ဵ ထုတ်ခပန်ေ  ညာရမည်- 

  (၁) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်မပီဵေနာ ် ၃ လ၊ 

  (၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်မပီဵချေနိ်မှစ၍ တစ်နှစ်ခပည်ဴမပီဵ ေနာ ် နှစ်စဉ် ၃ လ၊ 

  (၃) ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် တာဝန်မှရပ်စဲမပီဵေနာ ် ၃ လ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မပါ မည်သည်ဴခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် မျှ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ  ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်ထမ်ဵေဆာငခ်ျေ ် 

အေပ္ဒ မျောဵစွာထိခို ်ေစမည်ဴ အချေ ်အလ ်မျောဵ ို အစီရငခ်ဳစာတွင် ထည်ဴသွင်ဵရန် 

တာဝန်မရှိေစရ။ 

 (ဃ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် လုေဳလာ ်ေသာ အေ  ာင်ဵ ခပချေ ်မရိှဘဲ ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို 

လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ခ်ဲဴလျှင်- 

  (၁) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်နှစ်သိန်ဵငါဵေသာင်ဵ  ထ ်မပိုေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ 

တပ်ရိ ု်ရမည်၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵသည် ထိပုျေ ် ွ ်မှု ို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴအချေနိ်အတွင်ဵ 

သီဵခခာဵအတည်ခပုေဆာငရွ် ် ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  ေငေွ  ဵဆုိင်ရာမှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ဘဏ်စာရင်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏တာဝန်မျောဵ 

၃၇။ ( ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ေအာ ်ပါတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာငရ်မည်- 

  (၁) ၎င်ဵ၏ အမည်၊ ပစ္စည်ဵထိန်ဵရာထူဵ ို ေဖာ်ခပပါရှိမပီဵ ၎င်ဵပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ေဆာငရွ် ်ေနေသာ 

 ုမ္ပဏီအမည်ပါဝင်ေသာ ဘဏ်စာရင်ဵ  ဖွင်ဴလှစ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှခခင်ဵ၊ 

  (၂) ၎င်ဵ၏ စီမဳအုပ်ချေုပ်မှုေအာ ်ရိှ  ုမ္ပဏီ၏ ေငွေ  ဵအာဵလု ဳို ထိဘုဏ်စာရင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ဘဏ်စာရင်ဵ မျောဵသုိ္ဓ ေပဵသွင်ဵခခင်ဵ၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) ပါ  ေငွေ  ဵမျောဵမှလွ၍ဲ အခခာဵေသာ ေငွေ  ဵမျောဵ ို 

ထိဘုဏ်စာရင်ဵ သို္ဓ ထည်ဴသွင်ဵအပ်နှဳခခင်ဵ မရှိေစရန် တာဝန်ယေူဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ ။ 



 (ခ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် မိမိေဆာင်ရွ ်ခဲဴေသာ ေငွေပဵေငွယူ ေဆာင်ရွ ်ချေ ်အာဵလုဳဵ ို 

ရှင်ဵလင်ဵချေ ်မျောဵနှငဴတ် ွ ေငွစာရင်ဵ စာအုပ်မျောဵတွင် မှန် န်စွာ မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵ 

ရိှရမည်။ ထို္ဓခပင် တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ချေမှတ် ထာဵခခင်ဵ မရှိလျှင ်ုမ္ပဏီ၏ ဒါရို ်တာ၊ မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

အစုရှယ်ယာဝငမ်ျောဵ  ထိမုှတ်တမ်ဵမျောဵ ို စစ်ေဆဵ  ညဴ်ရှုခွငဴ်ေတာင်ဵခဳလာသည်ဴအခါ 

သငဴ်ေလျော်သည်ဴ  ာလအတွင်ဵခွငဴ်ခပုရမည်။ 

  အခေ  ဵေင ုိွသတ်မှတ်ရန် တရာဵရဳုဵ၏အာဏာ 

၃၈။ ( ) စာချေုပ်တွင်ပါဝငေ်သာ သတ်မှတ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ  ုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် 

ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသူတစ်ဦဵထဳသို္ဓ ေပဵေချေရမည်ဴ အခေ  ဵေငွ ို ခပငဆ်င်သတ်မှတ်ေပဵရန် အ ျေ ို ဵ 

သ ်ဆိုင်သူတစ်ဦဵမှ ေလျှာ ်ထာဵလာပါ  တရာဵရုဳဵသည် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်ထာဵလာသည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို 

ေဆာငရ်ွ ်နိုင်သည်- 

  (၁) ထိအုမိန့် တစ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုမီ အချေနိ် ာလတစ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤပုဒ်မခွဲအရ အမိန့် 

တစ်ရပ်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ မရိှလျှင် ထိ ုာလတစ်ရပ်အတွ ် အခေ  ဵေငွ ို သတ်မှတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ထို္ဓသို္ဓေသာ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုမီ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ေသဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်မှ ရပ်စွဲသွာဵခခင်ဵ ခဖစ်ေစ ာမှု ဤပုဒ်မအရ လုပ်ပိုငခ်ွငဴ် ို 

 ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) ထိုသုိ္ဓေသာ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုမီ အချေနိ် ာလတစ်ရပ်၌ ပစ္စည်ဵထိန်ဵသို္ဓ ေပဵအပ် 

ထာဵေသာ အခေ  ဵေငွ သုိ္ဓမဟုတ် မိမိ၏အခေ  ဵေငွအတွ ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ  

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ ေငွေ  ဵသည် ေနာ ်ပိုင်ဵ ၌ တရာဵရုဳဵ  အမိန့်တစ်ရပ်ခဖငဴ် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ ် ေ ျော်လွန်ေနလျှင် တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမငပ်ါ  

ပစ္စည်ဵထိန်ဵရရိှေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵေသာ ေငွပမာဏအတွ ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵတငခ်ပေစရန် ဆငဴဆ်ိုခခင်ဵ။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒ်မခွဲ ( ) အရ ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

အချေ ်အလ ်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵဆ ်စပ်ေသာ အေ  ာင်ဵအရာမျောဵ ို ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵ 

နိုင်သည်။ 

 (ဃ) တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒမ်ခွဲ ( ) အရချေမှတ်ေသာ အမိန့် ိုေခပာင်ဵ လဲခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ခပငဆ်ငခ်ခင်ဵ 

ခပုနိုင်သည်။ 

  တရာဵရဳုဵ  ညွှန်  ာဵနုိင်ခခင်ဵ 

၃၉။ ( ) ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ေဆာငရွ် ်ရာမှေပ္ဒေပါ ်လာသည်ဴ 

မည်သည်ဴ ိစ္စရပ်တွငမ်ဆို တရာဵရုဳဵ၏ လမ်ဵ ညွှန်ချေ ်ရရိှရန် ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လိအုပ်သလိုလမ်ဵ ညွှန်ခခင်ဵ၊ 

မိမေိရှ့ေမှာ ်တွင် ေရာ ်ရိှေနေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ 



အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊ မမ ်ဟေ  ညာခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵသငဴ်ေလျော်သည်ဴ 

အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။ 

အပုိင်ဵ (၅) 

 ုမ္ပဏီ ယ်ဆယ်ခခင်ဵနှင်ဴခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

အခန်ဵ (၁) 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ သေဘာသဘာဝ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

၄၀။ ( ) ဤအပုိင်ဵ ပါ ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ေအာ ်ပါလုပ်ငန်ဵအဆငဴ်မျောဵ 

ပါဝင်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴ်၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီ အစီအစဉ်အဆင်ဴ။ 

 ဤအပိုင်ဵတွင်  ုမ္ပဏီ ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်နှငဴ်  ုမ္ပဏီအစီအစဉ်အဆငဴ်တို္ဓသည်  ုမ္ပဏီ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ို ရည်ညွှန်ဵဘိသ ဲဴသုိ္ဓ မှတ်ယူရမည်။ 

 

ရှင်းလင်းချက် (၁)။ ကုမ္ပဏီကယ်ဆယ်ခခငး်အဆင့်တွင် ခြန်လည်ထေူထာင်ေရးအတွက် 

အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများကို ရှာေ ွပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ေရှ့အလားအလာ 

နှင့စ်ြ်လျဉ်း၍ ပမီရှငမ်ျားက ဆုံးခ တ်ခခငး် ြါဝင်သည်။ 

ရှင်းလင်းချက် (၂)။ ကုမ္ပဏီအစီအစဉ်အဆင့်တွင် ပမီရှင်များက ကုမ္ပဏီခြန်လည်ထေူထာင်ေရး 

အစီအစဉ်ကို အတည်ခြုဆုံးခ တ်ခခင်းနှင့် အေကာင်အထည်ေ ာ်ခခငး်တို့ 

ြါဝင်သည်။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီ ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်သည် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော ို ပုဒ်မ ၄၇ နှငဴ်အညီ 

ခန့်အပ်သည်ဴအချေနိ်တွင် စတငမ်ပီဵ ေအာ ်ပါအေခခအေနတွင် မပီဵဆုဳဵသည်- 

  (၁) အစီအစဉ်အဆငဴ် စတငသ်ည်ဴအချေနိ် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) အစီအစဉ်အဆငဴ် ို ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မရိှလျှင် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  စတငသ်ည်ဴအချေနိ်။ 

 (ဂ)  ုမ္ပဏီ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ အစီအစဉ်အဆင်ဴသည် ထိအုစီအစဉ် ို ပုဒ်မ ၇၅ နှငဴအ်ညီ 

လ ်မှတ်ေရဵထိုဵချေနိ်တွင် စတငမ်ပီဵ ေအာ ်ပါအေခခအေနတွင် မပီဵဆုဳဵသည်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၈၄ အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိထဳ ေပဵပို္ဓမပီဵလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) ပုဒ်မ ၈၇ နှငဴအ်ညီ တရာဵရုဳဵ  ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ အစီအစဉ် ို ရပ်စဲရန် 

အမိန့်ချေမှတ်ထာဵမပီဵ ခဖစ်လျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၃) ပုဒ်မ ၈၅ သုိ္ဓမဟုတ် ၈၆ အရ မမီရှင်မျောဵ   ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  

လုပ်ငန်ဵစဉ်သုိ္ဓ  ူဵေခပာင်ဵ ရန် ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴလျှင။် 



 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်သည် ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵ မန်ေနဂျော သုိ္ဓမဟုတ် အစီအစဉ် 

က ီဵ  ပ်သူရာထူဵလစ်လပခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခဳရခခင်ဵ ေ  ာငဴ်ရပ်စဲသွာဵခခင်ဵ  

မရိှေစရ။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ 

၄၁။ ဤအပိုင်ဵပါ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်- 

 ( )  ုမ္ပဏီအာဵ ဆ ်လ ်လည်ပတ်နိုင်ေရဵအတွ ်  ယ်ဆယ်ရန်၊ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( )ပါ  ရည်ရွယ်ချေ ်အတိုင်ဵ ေဆာငရွ် ်နိုင်ခခင်ဵ မရိှပါ   ုမ္ပဏီအာဵ တ ်နိုင်သမျှ 

အမျောဵဆုဳဵဆ ်လ ်ရပ်တည်နိုငရ်န်အတွ ် ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴ် (ခ) ပါရည်ရွယ်ချေ ်အတိုင်ဵ  ေဆာငရွ် ်နိုငခ်ခင်ဵ မရှိပါ   ုမ္ပဏီအာဵစာရင်ဵ  

ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ထ ် ယင်ဵ ၏ မမီရှင်အမျောဵစုအတွ ် ပိုမုိေ ာင်ဵ မွန်ေသာ ရလဒ် ို 

ရရိှေစရန်။ 

  တရာဵရဳုဵ  က ီဵ  ပ်ခခင်ဵ 

၄၂။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ မန်ေနဂျောနှင်ဴ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူတို္ဓသည် တရာဵရုဳဵ၏ က ီဵ  ပ်မှုေအာ ် 

တွင် ရိှသည်။ 

အခန်ဵ (၂) 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

  ခပည်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအာဵခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၄၃။ ပုဒ်မ ၄၄ နှငဴ်အညီ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအာဵ  ုမ္ပဏီ၏ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

မန်ေနဂျောအခဖစ် ေအာ ်ပါနည်ဵလမ်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ခဖင်ဴ ခန့်အပ်နိုင်သည်- 

 ( )  ုမ္ပဏီသည် ေ  ဵမမီ ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် ေစဴေရာ ်သည်ဴအချေနိ်တွင် ခပန်လည်ေပဵဆပ် 

နိုငခ်ခင်ဵ မရိှေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵနိုင်ရန် အလာဵအလာမရိှေ  ာင်ဵ ယူဆမပီဵ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော ို ခန့်အပ်ရန်လိုအပ်ေ  ာင်ဵ   ုမ္ပဏီ၏ဒါရို ်တာမျောဵ  

ထင်ခမင်သညဴ်အခါ  ုမ္ပဏီ ဒါရို ်တာဘုတ်အဖွဲ့အစည်ဵအေဝဵ မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ချေ ်အရ စာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵခန့်အပ်ခခင်ဵ၊ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵအာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အမျောဵစုအေပ္ဒတွင် အာမခဳ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရရှိေသာ 

မမီရှင်တစ်ဦဵသည် ထိအုာမခဳစာချေုပ်တွင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ခန့်အပ်နိုငေ်  ာင်ဵ  စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ 

ပါရိှပါ  ထိစုည်ဵ  မ်ဵသတ်မှတ်ချေ ်အရ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵခန့်အပ်ခခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵအမိန့်အရ ခန့်အပ်ခခင်ဵ ။ 

  ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမျောဵတွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ခန့်အပ်ခခင်ဵ ုိ တာဵခမစ်ခခင်ဵ 

၄၄။ ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵ၌ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ို ခန့်အပ်ခခင်ဵ မခပုရ- 

 ( ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောအခဖစ်ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရမည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေငသူ်မှ 

ယင်ဵ သုိ္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵ ို လ ်ခဳေ  ာင်ဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူညီမှုမရိှခခင်ဵ၊ 



 (ခ) ပုဒ်မ ၄၆ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ချေမှတ်ထာဵသည်မှတစ်ပါဵ  ုမ္ပဏီ 

သည် အပုိင်ဵ  (၅) သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ (၆) အရခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ို 

ေဆာငရ်ွ ်ေနခခင်ဵ၊ 

 (ဂ) ပုဒ်မ ၄၃ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ  ုမ္ပဏီ  ခန့်အပ်ရန် အဆိခုပုချေ ်သည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၅) သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ (၆) အရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် မပီဵဆုဳဵမပီဵေနာ ် ၁၂ 

လအတွင်ဵ   ျေေရာ ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီမှေပဵပို္ဓသည်ဴ ေငွေ  ဵဆိုင်ရာ မှတ်တမ်ဵမျောဵနှင်ဴ မမီရှင်မျောဵ၏ 

စာရင်ဵ ိုေလဴလာသဳုဵသပ်ချေ ် အရ မမီရှငမ်ျောဵ၏ စာရင်ဵသည် ေသချောေ  ာင်ဵ နှငဴ် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် ိုစတင်ရန် ခိုင်လဳုေသာအေ  ာင်ဵ  

ရိှေ  ာင်ဵ  ိုလူမွခဲဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ စာခဖင်ဴ ေရဵသာဵေထာ ်ခဳ တငခ်ပမှုမရိှခခင်ဵ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မ ၄၃ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ  ုမ္ပဏီမှ အဆိခုပုခန့်အပ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၄၃ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မှ အဆိခုပုခန့်အပ်ေသာ်လည်ဵ  ုမ္ပဏီသည် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵ ေနခခင်ဵ ၊ 

 (င)  ုမ္ပဏီသည် ေငွေရဵေ  ဵေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵမျောဵ ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၂ ပါ  

အဓပိ္ပာယ်ေဖာ်ခပချေ ်အရဘဏ်၊ ဘဏ်မဟုတ်သည်ဴ ေငွေရဵေ  ဵေရဵ အဖဲွ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ဇယာဵဝင် 

အဖဲွ့အစည်ဵခဖစ်ခခင်ဵ။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေလျှာ ်လွှာ ုိ တရာဵရဳုဵသုိ္ဓ တင်သွင်ဵခခင်ဵ 

၄၅။ ( )  ုမ္ပဏီ ို ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် စတငရ်န်အတွ ် ေအာ ်ပါတို္ဓမှ တစ်ဦဵဦဵ  

ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်- 

  (၁) ထိ ုုမ္ပဏီ၊ 

  (၂) ထိ ုုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၊ 

  (၃) တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိေသာ  ုမ္ပဏီ၏ ဒါရို ်တာမျောဵ၊ 

  (၄) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရရိှေသာ မမီရှငအ်ပါအဝင်တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိေသာ 

 ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်မျောဵ၊ 

  (၅) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) မှ (၄) တို္ဓတွင ်ပါဝင်သူမျောဵ ို စုေပါင်ဵထာဵသူမျောဵ။ 

 (ခ) ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ သူသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ မပီဵေနာ ် ေနှာင်ဴေနှဵ 

  န့်  ာခခင်ဵ မရှဘိဲ ေအာ ်ပါတို္ဓထဳသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၊ 

  (၂) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မျောဵ၊ 

  (၃) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသူမျောဵ။ 

 (ဂ)  ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵေနဆဲခဖစ်ပါ  ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်စတင် 

ခွငဴ်ခပုရန်  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှမှသာ ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ 



 (ဃ)  ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်စတငရ်န်အမိန့်ချေမှတ်သည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန်အမိန့် ို ပလပ်နိုငသ်ည် သုိ္ဓမဟုတ် 

ဆိုင်ဵငဳဴနိုင်သည်၊ 

  (၂) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ မန်ေနဂျောအခဖစ် ေခပာင်ဵလဲ 

ခန့်အပ်နိုင်သည်၊ 

  (၃) ထိုအမိန့် ို ချေမှတ်သည်ဴ အခါ  ဤအပုိင်ဵ ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်၊ 

  (၄) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ အခခာဵေသာ ိစ္စရပ်မျောဵအတွ ် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည် 

သုိ္ဓမဟုတ် ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

  တရာဵရဳုဵ၏ အာဏာမျောဵ 

၄၆။ ( ) တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ ျေနပ်မှုမရိှလျှင် ပုဒမ်ခွဲ (ခ)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) 

အရအမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီသည် ေ  ဵမမီ ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် ေစဴေရာ ်သညဴ်အချေနိ်တွင် ခပန်လည်မေပဵဆပ် 

နိုငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုငရ်န် အလာဵအလာမရိှခခင်ဵ၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၂) ပါရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ေအာငခ်မငစ်ွာေဆာင်ရွ ်နိုငရ်န် သငဴ်ေလျော်ေသာ 

အလာဵအလာမျောဵ ရိှခခင်ဵ။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေလျှာ ်ထာဵချေ ် ို   ာဵနာမပီဵေနာ ်- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ို ခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ  အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်၊ 

  (၂) ေလျှာ ်ထာဵမှု ို ပလပ်နိုင်သည်၊ 

  (၃) စည်ဵ  မ်ဵချေ ်နှငဴ်ခဖစ်ေစ၊ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်အပါဘဲခဖစ်ေစ   ာဵနာဵခခင်ဵ  ို ေရွှေ့ဆိုင်ဵ နိုင်သည်၊ 

  (၄) ေလျှာ ်ထာဵချေ ် ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန် ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ ခဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူလျေ ် ပုဒ်မ ၁၆၄ နှငဴအ်ညီ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်၊ 

  (၅) အမပီဵ သတ်အမိန့်မချေမှတ်မီ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပါ    ာဵခဖတ်အမိန့်အပါအဝင် မည်သည်ဴ   ာဵခဖတ် 

အမိန့် ိုမဆို ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၅) အရချေမှတ်ေသာ   ာဵခဖတ်အမိန့်သည် ေအာ ပ်ါ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ို 

ဆိုသည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီဒါရို ်တာမျောဵအတွ ် သီဵခခာဵေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ  ျေငဴ်သဳုဵခခင်ဵ  ို 

 န့်သတ် သည်ဴအမိန့်၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၁၇၂ ပုဒမ်ခွဲငယ် (ဃ)၊ (စ) နှငဴ ်(ဆ) တို္ဓတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ  န့်သတ်ချေ ်မျောဵ ို 

သတ်မှတ်သည်ဴအမိန့်။ 

  ခန့်အပ်မှု အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴအေခခအေန 



၄၇။ ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်ခဖစ်ပွာဵမပီဵေနာ ်ပိုင်ဵ  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအာဵ ခန့်ထာဵမှုသည် 

စတငသ် ်ေရာ ်မှုရိှေစရမည်- 

 ( ) တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် ထိခုပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအမိန့်တွင် ေဖာ်ခပပါရိှသည်ဴ ေန့ရ ် 

သုိ္ဓမဟုတ် ေန့ရ ်ေဖာ်ခပပါရိှခခင်ဵမရှိလျှင် ထိုအမိန့် ို ချေမှတ်သည်ဴေန့ရ ်နှငဴ် 

 (ခ)  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မှခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် ထိသုို္ဓခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ  

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵခန့်အပ်လွှာ ို လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူသုိ္ဓေပဵပို္ဓသည်ဴအချေနိ်။ 

  အထူဵ ိစ္စရပ်မျောဵတွင် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော ုိ ေရွဵချေယ်ခခင်ဵ 

၄၈။ ( )  ုမ္ပဏီသည် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ သုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ 

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ ို ေဆာင်ရွ ်ေနဆဲတွင် ပုဒ်မ ၄၄ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ခဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၁၄၆ အရခဖစ်ေစ 

တရာဵရုဳဵ  ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော သုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို 

ခန့်အပ်နိုင်ခခင်ဵ မရှိသည်ဴ ိစ္စ၌ တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည် ထင်ခမငလ်ျှင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွ ်  ုမ္ပဏီမှခန့်အပ်ထာဵသည်ဴ 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအစာဵ အခခာဵလူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူနှငဴ် အစာဵထိုဵ  

နိုင်သည်။ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ  ထိုသုိ္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵ  ို လ ်ခဳေ  ာင်ဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ 

သေဘာတူရမည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ို  ုမ္ပဏီ ခန့်အပ်ထာဵခခင်ဵခဖစ်မပီဵ  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ 

 ိုခဖစ်ေစ၊ အမျောဵစု ိုခဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုငသ်ည်ဴအာမခဳ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှငရိှ်သည်ဴ အေခခအေနတွင် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို အလုပ်လုပ် 

 ိုင်ရ ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ  အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်သုိ္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။ ထို္ဓခပင် 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်သည် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာရမပီဵ အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၅ ရ ်အတွင်ဵ 

၎င်ဵခန့်ထာဵလိေုသာ လူမွဲခဳယူ ခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအာဵ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအခဖစ် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵနိုင်သည်။ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော  ထိုသုိ္ဓ ခန့်အပ်ခခင်ဵ ို လ ်ခဳေ  ာင်ဵ 

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာတူ ရမည်။ 

 (ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ို အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်  ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် ဦဵစာဵ 

ေပဵအဆငဴ်ခမင်ဴမပီဵ  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵအာဵလုဳဵ ိုခဖစ်ေစ၊ အမျောဵစု ိုခဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုငသ်ည်ဴ အခခာဵေသာ 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင် (ရိှလျှင်) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် 

၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို အလုပ်လုပ် ိုငရ် ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ ထိအုခခာဵေသာ 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်ထဳ ေပဵပို္ဓရမည်။ ထို္ဓခပင် ထိမုမီရှင်သည် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာရရိှမပီဵ 

အလုပ်လုပ် ိုငရ် ် ၅ ရ ် အတွင်ဵ ၎င်ဵခန့်ထာဵလိေုသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအာဵ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော အခဖစ် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵနိုငသ်ည်။ 



ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော  ထိုသုိ္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵ  ို လ ်ခဳ ေ  ာင်ဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ 

သေဘာတူရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ုိ ခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပုိ္ဓခခင်ဵ 

၄၉။ ( ) ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသည်ဴ ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် မိမအိာဵ ခန့်အပ်မပီဵ အလုပ်လုပ် 

 ိုင်ရ ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ  ထိုသုိ္ဓ ခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ ို- 

  (၁)  ုမ္ပဏီသို္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်။ ထို္ဓေနာ ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ နည်ဵ လမ်ဵအတိုင်ဵ  

အမျောဵသိရှိေစ ရန် ေ  ညာရမည်။ 

  (၂) မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ အေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် တတ်နိုင်သမျှေဆာလျေင်စွာ 

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ေရဵသွင်ဵ ရမည်။ 

  (၃) မိမိလိပ်စာသိသမျှေသာ  ုမ္ပဏီ၏မမီရှင်မျောဵထဳ အေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ခိုင်လုေဳသာအေ  ာင်ဵ မရိှဘဲ ဤပုဒ်မပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို လို ်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ 

 ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

  ခန့်အပ်မှုတရာဵမဝငခ်ခင်ဵ 

၅၀။ အေ  ာင်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာေ  ာငဴ် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောအာဵ ခန့်ထာဵမှုသည် တရာဵမဝင် 

ေ  ာင်ဵ  ေတွ့ရှပိါ  တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမဝင်ခန့်ထာဵမှုေ  ာငဴ် ခန့်ထာဵခခင်ဵ ခဳရသူတွင် ခဖစ်ေပ္ဒလာ 

သည်ဴ နစ်နာမှုတစ်စုဳတစ်ရာအတွ ် ၎င်ဵအာဵ ခန့်ထာဵသူအာဵ ေပဵေလျော်ရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၃) 

 ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆင်ဴ 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵ၊ တာဝန်မျောဵနှင်ဴ လုပ်ပိင်ုခွင်ဴမျောဵ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵ 

၅၁။ ( ) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ အဓ ိလုပ်ငန်ဵေဆာငတ်ာမျောဵမှာ ပုဒ်မ ၄၁ တွင် ေဖာ်ခပ 

ထာဵသည်ဴ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ေအာင်ခမင်ေစရန် နည်ဵ လမ်ဵမျောဵ ို ရှာေဖွ ာ  ုမ္ပဏီလပု်ငန်ဵ ိစ္စရပ် 

မျောဵ ို စီမဳရန်ခဖစ်သည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ရန် အလာဵအလာရိှ 

သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ ို ထိန်ဵသိမ်ဵရမည် သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲရမည်။ 

 (ဂ) အဆိခုပုအစီအစဉ် ို မမီရှငမ်ျောဵထဳေပဵပို္ဓလျှင် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် ေအာ ်ပါ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵ ို ေဆာငရ်ွ ်ရန် တာဝန်ရှိသည်- 

  (၁) အစီအစဉ်၏ ခဖစ်နိုင်ေချေနှငဴ် ပုဒ်မ ၄၁ ပါ  ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ခပည်ဴမနီိုငခ်ခင်ဵ  ရိှ မရိှ 

စုဳစမ်ဵတငခ်ပခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အဆိခုပုထာဵသည်ဴ အစီအစဉ်သည်  ုမ္ပဏီနှငဴ် တွဲဖ ်လုပ် ိုင်သူ သုိ္ဓမဟုတ် 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵ ခွငဴ်ရ မမီရှင်၏ အ ျေ ို ဵခဖစ်ထွန်ဵနိုင်ခခင်ဵ  ရိှ မရိှ စုဳစမ်ဵတငခ်ပခခင်ဵ ၊ 



  (၃) အစီအစဉ် ို အတညခ်ပုခဲဴလျှင် မမီရှင်မျောဵ  ခပန်လည်ရရှိနိုင်သည်ဴအေနအထာဵ ို စုဳစမ်ဵ 

တငခ်ပခခင်ဵ  နှငဴ် 

  (၄) အစီအစဉ် ို အတညခ်ပုခခင်ဵ နှငဴ် မမီရှင်မျောဵ ခပန်လည်ရရိှနိုငမ်ှုနှငဴ် အစီအစဉ် ို 

အတည်မခပုသခဖငဴ်  ုမ္ပဏီ ို ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ စီမဳေဆာင်ရွ ်မှုခပုလုပ်ခခင်ဵ တို္ဓေ  ာငဴ် 

မမီရှင်မျောဵ ခပန်လည်ရရှိနိုငမ်ှု တို္ဓ ို နှိုင်ဵယှဉ်တငခ်ပခခင်ဵ ၊ 

  (၅) အထ ်ေဖာ်ခပပါ  ိစ္စရပ်တစ်ခုချေင်ဵ စီအေပ္ဒ ၎င်ဵ၏အခမငန်ှငဴ် ထင်ခမင်ချေ ်မျောဵ၊ ထိသုို္ဓထငခ်မင် 

ယူဆရသည်ဴ အေ  ာင်ဵအရင်ဵ မျောဵ၊ မမီရှငမ်ျောဵ  ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ချေမှတ်နိုင်ရန်အတွ ် သိရိှသမျှ 

အေရဵက ီဵအချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ် ထိုအစီအစဉ်အတွ ် မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် ေထာ ်ခဳ သငဴ် မသငဴ် 

စသည်ဴအချေ ်မျောဵ ေဖာ်ခပပါရှိသည်ဴ အစီရငခ်ဳစာတစ်ေစာင် ထုတ်ခပန်ခခင်ဵ ။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ တာဝန်မျောဵ 

၅၂။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာငတ်ာမျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ရာတွင်- 

 ( ) မမီရှင်မျောဵအာဵလုဳဵ ၏ အ ျေ ို ဵ ို ေရှ့ရှုေဆာငရွ် ်ရမည်၊ 

 (ခ) တတ်နိုင်သမျှ လျှငခ်မန်ထိေရာ ်စွာ ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်  ုမ္ပဏီေအဵဂျေင်ဴအခဖစ်ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ 

၅၃။ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်  ုမ္ပဏီလုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ ို စီမဳခန့်ခွဲရန်အလုိ္ဓငာှ 

ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵသည်  ုမ္ပဏီေအဵဂျေငဴ်အခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ခဖစ်သည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၅၄။ ( ) ဤအပုိင်ဵ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်နှငဴ် မဆန့် ျေငေ်စဘဲ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် 

 ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် ေအာ ်ပါလုပ်ပုိငခ်ွငဴ်မျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵနိုင်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၊  ုမ္ပဏီပိငု်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ  ုမ္ပဏီလုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ ို 

က ီဵ  ပ်မပီဵ  ုမ္ပဏီ ို ဆ ်လ ်လည်ပတ်ေစခခင်ဵ၊ 

  (၂) လုပ်ငန်ဵအာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ ိုခဖစ်ေစေရာင်ဵ ချေခခင်ဵ ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီဒါရို ်တာမျောဵ ို ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၄)  ုမ္ပဏီသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် မရိှခဲဴပါ    ုမ္ပဏီဒါရို ်တာမျောဵ 

ေဆာငရ်ွ ်နိုင်သညဴ် သုိ္ဓမဟုတ်  ျေငဴ်သဳုဵနိုင်သညဴ် မည်သညဴ်လုပ်ပိုငခ်ွငဴ် ိုမဆို  ျေငဴ်သဳုဵခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် မည်သည်ဴလုပ်ငန်ဵေဆာင်တာ ိုမဆို ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၅၉၊ ၆၀ နှငဴ် ၆၁ တို္ဓပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵတွင် ခွငဴ်ခပုထာဵသည်မှအပ ခပန်လည်ထူေထာင် 

ေရဵမန်ေနဂျောသည် အာမခဳအေပါငအ်နှဳရိှေသာ ပိုငဆ်ိုင်မှုမျောဵ ို ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ စီမဳခွငဴ်မရိှေစရ။ 

 (ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်  ုမ္ပဏီမမရီှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ ို  ျေင်ဵ ပနိုင်သည်။ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငခ်ခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် မစတငမ်ီ ပငခ်ျေုပ်ခဲဴေသာ စာချေုပ်တစ်ရပ် ို ခငင်ဵပယ် 

ခခင်ဵ ခဖင်ဴ ဤအပိုင်ဵပါ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵရည်မှန်ဵချေ ်မျောဵ ို အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွ ် 

အေထာ ်အ ူခဖစ်ေစမည်ဆိုပါ  ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် နို္ဓတစ်စာေပဵ၍ စာချေုပ် 



 ိ ုခငင်ဵပယ်နိုငသ်ည်။ ထိုသုိ္ဓ ခငင်ဵပယ်မည်ဆိုပါ  ယင်ဵ စာချေုပ်သည် တရာဵဝင်ရပ်စဲသွာဵသည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ယင်ဵသို္ဓရပ်စဲခခင်ဵ ေ  ာငဴ် တစ်ဖ ်မှ ချေုပ်ဆိုသူနစ်နာမှုခဖစ်ေစခဲဴပါ  နစ်နာမှု 

မျောဵအတွ ် ေတာင်ဵ ခဳပိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵအေပ္ဒ ထိခို ်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

 ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆင်ဴအတွင်ဵ ုမ္ပဏီအာဵ အ ာအ ွယ်ေပဵထာဵမှုမျောဵ 

   ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆင်ဴတွင်  ုမ္ပဏီအတွ ် အ ျေ ို ဵဆ ်မျောဵ 

၅၅။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် ပုဒ်မ ၁၇၂ ပုဒမ်ခွဲ (ဃ)၊ (င)၊ (စ) နှငဴ် (ဆ) တို္ဓအရ 

 ုမ္ပဏီနှင်ဴ  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို အ ာအ ွယ်ေပဵသညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ  

အဆင်ဴတွင်လည်ဵအသဳုဵခပုနိုင်သည်။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီ  သဳုဵစွဲေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ၏ လ ်ဝယ်တွင်ရိှေသာ ပစ္စည်ဵ ို တစ်ဦဵဦဵ  

ပိုင်ဆိုင်လျှငခ်ဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵဦဵထဳမှ ငာှဵရမ်ဵထာဵလျှငခ်ဖစ်ေစ  ယ်ဆယခ်ခင်ဵအဆငဴ်တွင် တရာဵရုဳဵ၏ 

အမိန့်အရ မဟုတ်လျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူညီ 

ချေ ်အရ မဟုတ်လျှင် ထိုသူထဳ လွှေဲခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵမခပုရ။ 

 (ဂ)  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ  အဆငဴတ်ွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ်မှတစ်ပါဵ ဒါရို ် 

တာမျောဵ၏ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အာဵလုဳဵသည် ရပ်စဲသွာဵသည်။ 

   ုမ္ပဏီ ုိ ာ ွယ်ခခင်ဵ  

၅၆။  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴတ်ွင် အာမခဳထာဵရှိေသာ ပိုင်ဆိုငမ်ှုမျောဵအာဵ အတညခ်ပုခခင်ဵ ၊ ဆ ်လ ် 

အတညခ်ပုေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ တို္ဓ ို ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာတူညီ 

ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်မှတစ်ပါဵ ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ မခပုရ။ 

  အာမခဳသူမျောဵ ုိ အ ာအ ွယ်ေပဵခခင်ဵ 

၅၇။  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴတ်ွင်  ုမ္ပဏီ၏ ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်မျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

အာမခဳသူမျောဵ ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖင်ဴမှတစ်ပါဵ ဥပေဒေ  ာင်ဵအရ အေရဵယူခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

အေရဵယူထာဵသည် ို ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ မခပုရ။ 

  တရာဵရဳုဵ ခွင်ဴခပုချေ ်ေပဵခခင်ဵ 

၅၈။ ဤအခန်ဵအရ ခွငဴ်ခပုချေ ်မျောဵေပဵရာတွင် တရာဵရုဳဵ  သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အတိုင်ဵ  စည်ဵ  မ်ဵ 

ချေ ်ထာဵ၍ခဖစ်ေစ၊ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵမထာဵဘဲခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုချေ ်ေပဵနိုင်သည်။ 

  အေခပာင်ဵအလဲရိှေသာ ေ  ဵမမီတာဝန်ရိှသည်ဴပစ္စည်ဵ 

၅၉။ ( ) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်အေခပာင်ဵ အလဲရိှေသာ ေ  ဵမမီတာဝန်ရှိသည်ဴ  ပစ္စည်ဵ ို 

ေအာ ်ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ေရာင်ဵချေနိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲနိုင် သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၏ ပုဳမှတ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုနည်ဵလမ်ဵ၊ 

  (၂) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင၏် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ ်ယူသညဴ်နည်ဵလမ်ဵ၊ 

  (၃) တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ေဆာငရ်ွ ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵ။ 



 (ခ) ထိုသုိ္ဓေဆာင်ရွ ်ရာတွင် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင၏် အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို လုေဳလာ ်စွာ 

 ာ ွယ်မှုရိှသည်ဟု တရာဵရုဳဵ  ယဳု  ည်မှသာလျှင် ပုဒ်မခွဲ ( )၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) အရ 

ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( )၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငာှ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေတာင်ဵ ခဳ စာထုတ်နိုင်သည်ဴအချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် အေခပာင်ဵအလဲရှိေသာ ေ  ဵမမီတာဝန်မှ 

ပုဳေသေ  ဵမမီတာဝန်အခဖစ် ေခပာင်ဵလဲသည်ဴအချေ ်ခဖစ်သည်ဆိုရုဳမျှခဖင်ဴ 

 ုမ္ပဏီ၏ပုဳမနှ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ေရာင်ဵချေခခင်ဵ ို တာဵဆီဵခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် အာမခဳအခဖစ်အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှေသာ  ုမ္ပဏီပစ္စည်ဵ ို 

ေရာင်ဵချေရာတွင်ခဖစ်ေစ၊ စီမဳခန့်ခွဲသူတစ်ေယာ ်မှ ၎င်ဵ၏သ ်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵ ို 

 ျေငဴ်သဳုဵရာ၌ ခဖစ်ေစ၊  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ အသဳုဵခပုရမည်။ 

  ပုဳေသေ  ဵမမီ တာဝန်ရိှသည်ဴပစ္စည်ဵ 

၆၀။ ( ) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ပုဳေသေ  ဵမမီတာဝန်ရိှသည်ဴ ပစ္စည်ဵ ို ေအာ ်ပါ 

နည်ဵ လမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ေရာင်ဵချေနိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲနိုင်သည်- 

  (၁) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်၏ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ ်ခဖင်ဴ ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ခွငဴ်ခပုရာတွင် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵနှငဴ် ညီညွတ် 

ေ  ာင်ဵ  ေ ျေနပ်မှသာ ခွငဴခ်ပုနိုင်သည်- 

  (၁) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်၏ အ ျေ ို ဵ ို လုေဳလာ ်စွာ ာ ွယ်ေသာ အစီအစဉ်မျောဵ ရိှခခင်ဵ၊ 

  (၂) အမိန့် ိုချေမှတ်ခခင်ဵခဖင်ဴ ပုဒ်မ ၄၁ ပါ  ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ေအာငခ်မင်ရန်အတွ ် အေထာ ်အ ူ 

ခပုနိုင်ခခင်ဵ ။ 

  အခခာဵ ိစ္စရပ်မျောဵတွင် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်မျောဵ ုိ အ ာအ ွယ်ေပဵခခင်ဵ 

၆၁။ ပုဒ်မ ၅၉ နှငဴ ်ပုဒ်မ ၆၀ တွင်ခွငဴခ်ပုထာဵသည်မှအပ ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် အာမခဳ 

အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်မျောဵ၏ ပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ ထိခို ်ေစနိုင်ပါ  

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ  မခပုရ။ 

အရပ်ရပ်ဆုိင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ တာဝန်ရိှမှု 

၆၂။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်  ုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

ေဆာငရ်ွ ်ရာတွင် ပုဒမ်ခွဲ (ခ) သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပါ  အေခခအေနမျောဵ၌ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရတာဝန်မျောဵ 

ရိှေစရမည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴ်တွင်  ုမ္ပဏီမှ 

ေချေဵယခူဲဴေသာေငွမျောဵ၊ အသုဳဵခပုခဲဴေသာ ဝန်ေဆာငမ်ှုမျောဵ၊ ဝယ်ယူခဲဴေသာ  ုန်စည်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ငာှဵရမ်ဵ ခဲဴေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ လ ်ဝယ်ရယူထာဵေသာ သုိ္ဓမဟုတ် သဳုဵစွဲေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ် 



အငှာဵယူထာဵေသာ မေရွှေ့မေခပာင်ဵနိုင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ ငာှဵရမ်ဵ ထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵအတွ ် 

 ျေခဳေပဵေချေရမည်ဴေငမွျောဵ ို ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ မန်ေနဂျော  တို ်ရို ်ခဖစ်ေစ၊ 

သွယ်ဝို ်၍ခဖစ်ေစ  ျေခဳရန်သေဘာတူညီခဲဴလျှင် ယင်ဵ ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရ 

တာဝန်ရှိသည်။ 

 (ဂ) အ ယ်၍ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် ပစ္စည်ဵအာဵ  ုမ္ပဏီမှ ဆ ်လ ်အသဳုဵခပုခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ဝငေ်ရာ ်ေနထိငုခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ဝယ်ရယူထာဵခခင်ဵအတွ ် စာချေုပ်အရ 

ေပဵရန်ရှိေသာ ငာှဵရမ်ဵခ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေပဵေဆာင်ရန်ရှိေသာ အခေ  ဵေငွတို္ဓအတွ ် 

ေအာ ်ပါ ိစ္စမျောဵ၌  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴ်အတွ ်သာတာဝန်ရှိေစရမည်- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ မခပုမီ အခခာဵသူတစ်စုဳတစ်ဦဵ  

ပိုင်ဆိုင်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵယူထာဵေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို ထိသူုနှင်ဴ ချေုပ်ဆိုေသာ 

ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်အရ  ုမ္ပဏီ  သဳုဵစွဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဝငေ်ရာ ်ေနထိုင်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

လ ်ဝယ်ရယူခခင်ဵ ခပုသည်ဴ ိစ္စ၊ 

  (၂) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ို ခန့်အပ်မပီဵေနာ ်  ုမ္ပဏီသည် ထိပုစ္စည်ဵ ို 

ဆ ်လ ်သုဳဵစွဲခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝငေ်ရာ ်ေနထိုငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

လ ်ဝယ်ရယူခခင်ဵ ခပုသည်ဴ ိစ္စ။ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်ထာဵမပီဵေနာ ် အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ်ခုနစ်ရ ် 

အတွင်ဵ ပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ၎င်ဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵေတာဴမည်မဟုတ်ေ  ာင်ဵ ၊ 

ပစ္စည်ဵပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူထဳသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ေပဵပို္ဓခဲဴသည်ဴအခပင် ထိုသုိ္ဓ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓမပီဵေနာ ်တွင်လည်ဵ  ုမ္ပဏီသည် အမှန်တ ယ်ပင် ထိပုစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ 

သည်ဴ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵခခင်ဵ မခပုလျှင် အထ ်ပါ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ တငရိှ်ေသာတာဝန်မှ 

 င်ဵလွတ်ခွငဴ်ရရိှေစရမည်။ 

 (င) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်  ုန်စညေ်ပဵသွင်ဵသူနှငဴ် ဤပုဒ်မနှင်ဴ သ ်ဆိုင်ေသာ 

အခခာဵသူတို္ဓအာဵ ဤပုဒ်မပါအ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ ို အေ  ာင်ဵ  ာဵရမည်။ 

 (စ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵ ို ခန့်အပ်ထာဵသည်ဴ  ုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအန ်မှ 

ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ခပန်လည်ေတာင်ဵခဳပိငုခ်ွငဴ်ရိှသည်- 

  (၁) ဤပုဒ်မအရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအေပ္ဒ တာဝန်ခဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ  ုမ္ပဏီ၏ 

ေ  ဵမမီ မျောဵ၊ 

  (၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ ို ေပါ္ဓဆမှုမရိှဘဲ ရိုဵေခဖာငဴ်စွာ 

ထမ်ဵ ေဆာငစ်ဉ် ခဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ တာဝန်ရှိမှုမျောဵနှငဴ်  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ၊ 

  (၃) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော၏ အခေ  ဵေငွ။ 

 (ဆ) ပုဒမ်ခွဲ (စ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော၏ ေတာင်ဵ ခဳပိငုခ်ွငဴ်သည် 

 ုမ္ပဏီတွင် တငရိှ်ေနေသာ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမရှိသည်ဴ ေ  ဵမမီမျောဵထ ် 



ဦဵစာဵေပဵရမညဴ်အခပင် ၎င်ဵ၏ ခပန်လည်ေတာင်ဵ ခဳပိုင်ခွငဴ်အတွ ်  ုမ္ပဏီ၏ 

ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵ အာမခဳ အ ျေ ို ဵခဳစာဵ ခွငဴ်ရိှေစရမည်။ 

 (ဇ) ေအာ ်ပါ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်မျောဵ၏ ေနာ ်တွင် ပုဒမ်ခွဲ (ဆ) ပါ  ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ 

မန်ေနဂျော၏ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ ို ထညဴ်သွင်ဵ ရမည်- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ို ခန့်အပ်စဉ်အချေနိ်  တည်ရိှေနေသာ 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်၏ ပုဳေသေ  ဵမမီတာဝန်၊ 

  (၂) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်  ဥပေဒနှငဴ်အညီခန့်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ 

အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျောဵ သုိ္ဓရာတွင် ထိုပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵ မခပုမီ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

မန်ေနဂျော   ျေခဳခဲဴရေသာ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဆိုင်ရာ ေတာင်ဵ ခဳပိငု်ခွငဴ်မျောဵနှငဴ် 

သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

   ုမ္ပဏီသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်ေနေ  ာင်ဵ အသိေပဵေ  ညာခခင်ဵ 

၆၃။ ( )  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴ်တွင်  ုမ္ပဏီသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ၌ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

လုပ်ေဆာငေ်နေ  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပပါရိှရမည်- 

 (၁)  ုမ္ပဏီ၊  ုမ္ပဏီ ိုယ်စာဵ သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောတို္ဓ၏ ေငွေတာင်ဵ ခဳလွှာမျောဵ၊ 

 ုန်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ်ာ ေပဵပို္ဓစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

အမှာစာမျောဵ၊ 

 (၂)  ုမ္ပဏီ၏ဝ ်ဘ်ဆို ်မျောဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေငွေတာင်ဵ ခဳလွှာ၊  ုန်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာေပဵပို္ဓစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵဆိုသည်မှာ စာရွ စ်ာတမ်ဵခဖငဴခ်ဖစ်ေစ၊ အလီ ် 

ထေရာနစ်နည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ေဖာ်ခပသည်ဴပုဳစဳ ို ဆိုလိုသည်။ 

 (ဂ)  ုမ္ပဏီအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် ဤပုဒမ်ပါ ေဆာင်ရွ ်ရန်အချေ ် 

မျောဵ ို လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ် ွ ်မှု ို သိလျေ ်နှငဴ်ခဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစ 

ခွငဴ်ခပု လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ထိုသူအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ 

ဒဏေ်  ဵေငွတပ်ရို ်ရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောမှ ခဲွေဝေပဵခခင်ဵ 

၆၄။ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည်- 

 ( ) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်၏ အာမခဳပစ္စည်ဵအာဵ ထုခွဲေရာင်ဵ ချေရရိှေသာေင ွို ၎င်ဵမမီရှင်ထဳသို္ဓ 

ပုဒ်မ ၂၀၅ နှငဴ ်ဆန့် ျေငခ်ခင်ဵမရှိေစဘဲ ခွဲေဝေပဵနိုငသ်ည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၁၉၆ ပါဦဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုင်ဵ  ခွဲေဝေပဵနိုင်သည်။ 

   ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် 



၆၅။ ( ) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ို ခန့်အပ်မပီဵေနာ ်  ုမ္ပဏီ ိစ္စမျောဵနှငဴ်ဆ ်နွှယ်သည်ဴ 

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိသူတို္ဓအာဵ  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ် 

ေ  ညာချေ ် ို ခပုစုလျေ ် ၎င်ဵထဳသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေရဵသာဵ ေပဵပို္ဓနိုငသ်ည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို အထူဵခပုေဖာ်ခပေစရမည်- 

  (၁) စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေသာအေ  ာင်ဵ  ာဵစာ၏ပုဳစဳ၊ 

  (၂) ဆ ်နွှယ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်ပုဳစဳနှငဴ် ယင်ဵ ပုဳစဳတွင် ပါရှိရမည်ဴ 

အချေ ်မျောဵ။ 

 (ဂ)  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵ 

မန်ေနဂျောထဳသုိ္ဓ တငခ်ပရန် တာဝန်ရှိသူသည် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေပဵပို္ဓသည်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို 

ရရိှသည်ဴ ေန့မှ ၇ ရ ်အတွင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဃ) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ ို ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵ ခပချေ ်မရိှဘဲ 

လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ် ပါ   မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ထိုသူအာဵ  ျေပ်ငါဵသနိ်ဵထ ်မပိုသည်ဴ 

ဒဏေ်  ဵေငွတပ်ရို ်ရမည်။ 

  မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ ဖဲွ့စည်ဵခခင်ဵ 

၆၆။ ( ) မမီရှင်မျောဵသည်သငဴ်သည် ထင်ခမင်လျှင် မည်သည်ဴမမီရှငမ်ျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွငမ်ဆို ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောနှငဴ် တိုင်ပင်ရန်အတွ ် မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ ို ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) ေ ာ်မတီအတွ ်ခဖစ်ေစ၊ ေ ာ်မတီနှငဴ်ဆ ်စပ်၍ခဖစ်ေစ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် မမီရှင်မျောဵ 

ေ ာ်မတီ ဖွဲ့စည်ဵခခင်ဵ ၊ ေ ာ်မတီအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပခခင်ဵ ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ 

မဲေပဵခခင်ဵတို္ဓနှငဴ်သ ်ဆိုငသ်ည်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်နိုင်သည်ဴအခပင် ေ ာ်မတီ၏ 

ေနာ ်ထပ်လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

  မမီရှင်မျောဵ  စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ုိ   ည်ဴရှုစစ်ေဆဵခခင်ဵ 

၆၇။ ( )  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴ် ေဆာင်ရွ ်ေနစဉ်အတွင်ဵ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို မမီရှငန်ှငဴ် ေ  ဵမမီ 

ဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူတို္ဓ  စစ်ေဆဵခွငဴ်ေတာင်ဵ ခဳပါ  တရာဵရုဳဵသည်  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ်  မု္ပဏီလ ် 

ဝယ်ရိှေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ စစ်ေဆဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ဤခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်သည် ေအာ ်ေဖာ်ခပပါတို္ဓ ို ဖယ်ထုတ်ခခင်ဵ ၊  န့်သတ်ခခင်ဵ မရိှေစရ- 

  (၁) အစိုဵရဌာန သုိ္ဓမဟုတ် အစိုဵရဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေ ်အရ တာဝန်ရှိသူ  ဥပေဒနှင်ဴအညီ 

စစ်ေဆဵ ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ိုယ်တိုင်  စစ်ေဆဵခခင်ဵ  ို ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ ။ 

  တရာဵရဳုဵသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 



၆၈။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာငရ်ာမှ 

ေပ္ဒေပါ ်လာေသာ မည်သညဴ် ိစ္စရပ်အတွ ်မဆို တရာဵရုဳဵ၏ လမ်ဵ ညွှန်ချေ ်ရယူရန်ေလျှာ ်ထာဵ 

နိုင်သည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော သုိ္ဓမဟုတ် အစုရှယ်ယာဝငတ်စ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည် 

 ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်မှေပ္ဒထ ွ်လာသည်ဴ ခပဿနာတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန် 

တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ တရာဵရုဳဵသည် မိမိ  တရာဵမျှတမပီဵအ ျေ ို ဵခဖစ်ေစမည်ဟု 

ယဳု  ည်ပါ  သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ်၍ 

ေလျှာ ်ထာဵချေ ်တစ်ရပ်လဳုဵ ို ခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသခဖစ်ေစ လ ်ခဳနိုင်သည်ဴအခပင် 

အခခာဵသငဴ်သည် ထင်ခမငသ်ည်ဴအမိန့်ချေမှတ် နိုင်သည်။ 

  မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ 

 ၆၉။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ ်လျှင် မမီရှင်မျောဵ 

အစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရမည်- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် တိုဵတ ်မှုအေခခအေန ို မမီရှင်မျောဵသုိ္ဓ အစီရငခ်ဳတငခ်ပရန် 

အတွ ် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်မပီဵ ရ ်ေပါင်ဵ  ၃၀ အတွင်ဵ အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒယူရန်နှင်ဴ 

ယင်ဵ အစီအစဉ်အာဵ ေရဵဆွဲအတည်ခပုရန် ရိှ မရိှ ဆုဳဵခဖတ်ရန်ခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  အစည်ဵ အေဝဵတွင် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို 

မဲခွဲအတည်ခပုနိုငခ်ဲဴခခင်ဵ  မရိှပါ  ပုဒ်မ ၇၁ ပုဒမ်ခွဲ ( ) တွင်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ အချေနိ် ာလတွင်ဵ  

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ အစီအစဉ် တစ်ခု ို အတည်ခပုလိုခခင်ဵ ရိှ မရိှ ဆုဳဵခဖတ်ရန်ခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) စုစုေပါင်ဵမမီရှငအ်ေရအတွ ်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵအထ ် မမီရှင်မျောဵ  ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် စုစုေပါင်ဵေ  ဵမမီ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်ဵအထ ် ပိုင်ဆိုင်သည်ဴ မမီရှင်မျောဵ  

ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ 

မည်သည်ဴအချေနိ် တွင်မဆို မမီရှငမ်ျောဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်သငဴ်သည်ဟု 

ထင်ခမငလ်ျှင်မမီရှင်မျောဵအစည်ဵ အေဝဵ ို ေခ္ဒယူ  ျေင်ဵ ပနိုင်သည်။ 

 (ဂ) အစည်ဵအေဝဵ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵနှငဴ်အညီ  ျေင်ဵ ပရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောအာဵေခပာင်ဵ လဲခန့်အပ်ခခင်ဵ  

၇၀။ ( ) ပုဒ်မ ၁၈၁ ပုဒ်မခွဲ ( )၊ (ခ) နှငဴ် (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၂ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၃ ပုဒမ်ခွဲ (ခ)၊ 

(ဂ) နှငဴ ်(ဃ) တို္ဓအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအာဵ ရာထူဵ မှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ ၊ ရာထူဵေနရာ 

လစ်လပ်ခခင်ဵ နှင်ဴ လစ်လပ်ေသာရာထူဵေနရာတွင် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵခခင်ဵတို္ဓနှင်ဴ သ ်ဆိုင်သညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵ 

ချေ ်မျောဵ ို  ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်တွင် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ 

အသုဳဵခပု နိုင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော ို 



အစာဵထိုဵခန့် ထာဵခဲဴခခင်ဵခဖစ်လျှင် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ခဲဴသည်ဴ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်မျောဵ၏ 

သေဘာတူညီချေ ် ရရိှရန်လိုသည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော ို ခန့်အပ်မပီဵပါ  ၎င်ဵသည်ထိုသုိ္ဓ 

ခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ အလုပ်လုပ် ိုင်ရန် ၂ ရ ်အတွင်ဵ  အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ 

ေပဵပို္ဓရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအဆုိခပုအစီအစဉ် ုိ တင်သွင်ဵရန်အချေန်ိ 

၇၁။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်မပီဵသည်ဴေန့မှ ၃ လ အတွင်ဵ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို ေရဵဆွဲအတည်ခပုရန် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵပရမည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအဆိုခပုအစီအစဉ် ို မမီရှင်မျောဵ  ဆုဳဵခဖတ်နိုင်ရန်အတွ ် ပုဒ်မ ၆၉ ပုဒ်မခွဲ 

( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ  ျေင်ဵ ပသည်ဴ မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် တငခ်ပနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို မမီရှငမ်ျောဵ  ဆုဳဵခဖတ်နိုင်ရန်အတွ ် မည်သည်ဴမမီရှင်မျောဵ 

အစည်ဵအေဝဵမဆို ေရွှေ့ဆိုင်ဵ နိုင်သည်။ သုိ္ဓေသာ် ထိေုရွှေ့ဆိုင်ဵ ေသာ ရ ်သည် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

မန်ေနဂျောအာဵ စတငခ်န့်မပီဵသည်ဴေန့မှ ၄ လထ ် ေ ျော်လွန်ခခင်ဵ မရှိေစရ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မ ၄၁ ပါ  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ေအာင်ခမင်ရန် အေထာ ် 

အ ူခဖစ်မည်ဟု တရာဵရုဳဵ  ယဳု  ည်ပါ  ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴ် (ဂ) တို္ဓတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် 

အချေနိ် ာလမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထူဵခခာဵသည်ဴအေခခအေနရိှပါ  သ ်တမ်ဵတိုဵသည်ဴ 

အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (င) ဤပုဒ်မတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴအချေနိ် ာလအတွင်ဵ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် အစီ 

အစဉ်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွ ်ရန်နည်ဵလမ်ဵနှငဴ်မမီရှင်မျောဵ ဆုဳဵခဖတ်နိုင်ရန် အချေ ်မျောဵ ို တတ်နိုင်သမျှ 

ေဆာလျေငစ်ွာ ရှာေဖွရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အာဵေရဵဆဲွခခင်ဵနှင်ဴ ပါဝင်ရမည်ဴအချေ ်မျောဵ 

၇၂။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော သုိ္ဓမဟုတ် အ ျေ ို ဵ 

သ ်ဆိုင်သူတစ်ဦဵဦဵ  ေရဵဆွဲနိုင်သည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်တွင် ေအာ ်ပါအချေ ်အလ ်မျောဵ ပါဝင်ရမည်- 

  (၁) အစီအစဉ် ို က ီဵ  ပ်မည်ဴသူ၊ 

  (၂) ဒါရို ်တာမျောဵနှင်ဴ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူတို္ဓ၏ အခန်ဵ ဏ္ဍနှငဴ် တာဝန်မျောဵ၊ 

  (၃) မမီရှငမ်ျောဵ၏ ေတာင်ဵ ဆိုမှု ို ေ ျေေအဵညိှနှိုင်ဵ ထာဵသညဴ် အတိုင်ဵအတာနှငဴ် သေဘာသဘာဝ၊ 

ပစ္စည်ဵအမျေ ို ဵအမည်နှငဴ် ေပဵေချေမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ ၊ 

  (၄) မမီစာဵအေပ္ဒ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ မှ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵသေဘာသဘာဝနှငဴ် ယင်ဵ အတွ ် ခွငဴ်ခပု 

 ာလ၊ 

  (၅)  ုမ္ပဏီအာဵ ေ  ဵမမီေလျောဴေပါ္ဓေပဵမည်ဴအတိုင်ဵ အတာ၊ 

  (၆) အစုဝင်မျောဵ၏ အစုရှယ်ယာ ို ညိှနှိုင်ဵေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵခခင်ဵ  အတိုင်ဵ အတာ၊ 



  (၇) အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ အသ ်ဝငေ်စရန်နှငဴ် ဆ ်လ ်လည်ပတ်ေနေစရန်အတွ ် 

စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ (ရိှလျှင်)၊ 

  (၈) အစီအစဉ်ရပ်စဲသည်ဴ အေခခအေနမျောဵနှငဴ် အစီအစဉ် ို ေအာင်ခမင်စွာ အေ ာင်အထည်ေဖာ်မပီဵ 

ပါ    ုမ္ပဏီအာဵ ဒါရို ်တာမျောဵ၏ အပု်ချေုပ်မှုေအာ ်တွင် ခပန်လည်ထာဵရိှမညဴ် ေဖာ်ခပချေ ် 

သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီအာဵ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ မှ ပယ်ဖျေ ်ရမည်ဴေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၉) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အာဵ လိ ု်နာရမည်ဴ မမီရှင်မျောဵအ  ာဵ ခွဲေဝေပဵမည်ဴ 

အစီအစဉ် နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၁၀) အစီအစဉ်အရ ခွငဴ်ခပုေပဵနိုင်သည်ဴ ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵတွင် ထိေုတာင်ဵဆိုခွငဴ်ေပ္ဒေပါ ်သည်ဴ 

ေန့ရ ် သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ မတိုင်မီ ေန့ရ ် (ထိရု ်သည်  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴ် 

စတငသ်ည်ဴေန့ရ ်ထ ် ေနာ ်မ ျေေစရ)၊ 

  (၁၁) အစီအစဉ်အရ အ ျေ ို ဵထိခို ်ေစမည်ဴ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှငမ်ျောဵ၏ 

အာမခဳပစ္စည်ဵအေပ္ဒ ေတာင်ဵ ဆိုမှုနှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓ၏အာမခဳပစ္စည်ဵပမာဏ၊ 

  (၁၂) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴအခခာဵ ိစ္စရပ်မျောဵ။ 

 (ဂ) အစီအစဉ် ို ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ခဖငဴ် မမီရှငမ်ျောဵမှ ခပန်လည်ရရိှနိုငမ်ည်ဴ ေငွေ  ဵပမာဏသည် 

အစီအစဉ်  ိ ုေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မရှိပါ  မမီရှင်မျောဵမှ ခပန်လည်ရရိှနိုငဖ်ွယ်ရှိသည်ဴ ေငွေ  ဵပမာဏနှငဴ် 

အနည်ဵဆုဳဵ ညီမျှမှုရိှသည်ဴ ပမာဏခဖစ်ရမည်။ 

 (ဃ) ေတာင်ဵ ခဳပိုငမ်ှုမျောဵ၏ ဦဵစာဵေပဵအစဉ်သည် အစီအစဉ် ို ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မရှိပါ  ရိှေနမည်ဴ 

ဦဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုင်ဵခဖစ်ရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် မတူညေီသာ ေ  ဵမမီဦဵစာဵေပဵအစဉ်ေ  ာငဴ် မျောဵစွာ 

အ ျေ ို ဵထိခို ်နိုငဖ်ွယ်ရှိသည်ဴ မမီရှငအ်တန်ဵအစာဵတို္ဓသည် အစီအစဉ်မဲခွဲခခင်ဵ တွင် ပါဝင်မဲေပဵမပီဵ 

ထိမုဲခွဲ ရာတွင် မမီရှင်အေရအတွ ်အာဵခဖငဴ်လည်ဵေ ာင်ဵ၊ ေ  ဵမမီတန်ဖိုဵအာဵခဖငဴ်လည်ဵေ ာင်ဵ 

အမျောဵစုမဲ ေပဵလျေ ် သေဘာတူညီလျှင် ထိဦုဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုင်ဵခဖစ်ရန် မလိုအပ်ေစရ။ 

 (င) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာပူဵတွဲလျေ ် ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵ 

အစီအစဉ်၏ မိတ္တူတစ်ေစာင် သုိ္ဓမဟုတ် အဓ ိအချေ ်မျောဵ 

ပါဝင်သည်ဴအ ျေဉ်ဵချေုပ်ေဖာ်ခပထာဵချေ ်အာဵ ပုဒ်မ ၇၁ အရ ေခ္ဒယူ ျေင်ဵပမည်ဴ မမီရှင်မျောဵ 

အစည်ဵအေဝဵမတိုငမ်ီ မမီရှင်အာဵလုဳဵထဳ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (စ) အေ  ာင်ဵ   ာဵစာနှငဴ် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် အ ျေဉ်ဵချေုပ်ေဖာ်ခပချေ ်အာဵ 

မမီရှင်မျောဵထဳေပဵပို္ဓရာတွင် ယင်ဵ နှငဴ်အတူ ပုဒ်မ ၅၁ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၏ အစီရင်ခဳစာလည်ဵပါဝင်ရမည်။ 

 (ဆ)  ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတာင်ဵ ခဳပါ  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

မန်ေနဂျောသည် အစီရငခ်ဳစာမိတ္တူ ို ေပဵပို္ဓရမည်။ 

အခန်ဵ (၄) 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် 



  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်မည်သည်ဴအချေန်ိတွင် အတည်ခဖစ်ခခင်ဵ 

၇၃။ ( ) မမီရှင်မျောဵထဳ က ိုတငေ်ပဵပို္ဓထာဵသညဴ် အဆိခုပုအစီအစဉ် ို နည်ဵ လမ်ဵတ ျေ ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပ 

သည်ဴ မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် မမီရှင်အမျောဵစု  သေဘာတူလျှင် ယင်ဵ အစီအစဉ်သည် အတညခ်ဖစ် 

ေစရမည်။ 

 (ခ) အစီအစဉ် ို တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပိုေသာ အဆိခုပုသူမျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ ်အရ 

မမီရှင် မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ခပငဆ်ငန်ိုင်မပီဵ ယင်ဵခပင်ဆငခ်ျေ ် ို အဆိပုါအစည်ဵအေဝဵတွင်ပင် 

မဲေပဵဆုဳဵ ခဖတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်အလို္ဓငှာ လိုအပ်သည်ဴ မဲအမျောဵစုဆိုရာတွင် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵ ပါဝင် 

ေစရမည်- 

  (၁) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသမူမီရှငတ်ို္ဓ၏ ေ  ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယင်ဵ ပမာဏထ ်ပိုေသာ ေ  ဵမမီ ပိုင်ဆိုင်သူမမီရှငမ်ျောဵ မဲေပဵခခင်ဵ၊ 

  (၂) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသူ မမီရှင်စုစုေပါင်ဵ အေရအတွ ်၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယင်ဵ အေရအတွ ်ထ ်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ  မဲေပဵခခင်ဵ။ 

 (ဃ) မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် လ ်ေခမှာ ်၍ မဲခွဲနိုင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် တ ်ေရာ ်လာသညဴ်မမီရှင် 

တစ်ဦဵဦဵ   နည်ဵ လမ်ဵ တ ျေမဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရန် ေတာင်ဵ ဆိုပါ  လုေဳလာ ်သည်ဴ မဲအမျောဵစုရရှိခခင်ဵ  ရိှ 

မရိှ ဆုဳဵခဖတ် ရန်အတွ ် ထိမုဲမျောဵ ို ေရတွ ်မှတ်တမ်ဵတငရ်မည်။ 

 (င) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ခုခုနှငဴ်အညီ အစည်ဵ အေဝဵ သဘာပတိမှ အဆုဳဵ အခဖတ်ေပဵေသာ 

မဲေပဵပိုင်ခွငဴ် ို  ျေငဴ်သဳုဵပုဳ သုိ္ဓမဟုတ် မမီစာဵ၏တွဲဖ ်လုပ် ိုငသ်ူ မမီရှင ် ၎င်ဵတို္ဓ၏ မဲေပဵခွင်ဴ ို 

တစ်စုဳ တစ်ခုေသာနည်ဵခဖငဴ်  ျေငဴ်သုဳဵပုဳေ  ာငဴ် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို 

အတညခ်ပုခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အတညမ်ခပုခခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵနိုငမ်ပီဵ 

တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါ အမိန့်မျောဵ ို ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) အတည်ခပုခဲဴသညဴ်ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို ပယ်ဖျေ ်သည်ဴအမိန့်၊ 

  (၂) အတညမ်ခပုခဲဴသည်ဴ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို ပယ်ဖျေ ်၍အတည်ခပုသညဴ်အမိန့်၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) အရ ချေမှတ်ေသာ အမိန့်နှငဴ် ဆ ်စပ်ေသာ အခခာဵလိုအပ်သည်ဴ အမိန့်။ 

 (စ) မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အစုဝင်မျောဵ ေတာင်ဵ ဆိုလျှင် ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျောသည် မဲခွဲစဉ်တွင် 

မည်သူ  မည်သုိ္ဓမဲေပဵခဲဴေ  ာင်ဵ  မှတ်တမ်ဵမိတ္တူ ို ေပဵအပ်ရမည်။ 

 (ဆ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောသည် ပုဒ်မခွဲ (င) နှငဴ် (စ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို ခိုင်လဳု 

ေသာအေ  ာင်ဵမရိှဘဲ လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ 

 ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ် မပိုေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

  ခန့်အပ်ခခင်ဵ ုိ အေ  ာင်ဵ   ာဵခခင်ဵ 

၇၄။ ( ) ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသည်ဴ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်မပီဵ အလုပ်လုပ် ိုငရ် ် ၂ 

ရ ်အတွင်ဵ ထိသုို္ဓခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ ို- 



  (၁)  ုမ္ပဏီသို္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်။ ထို္ဓေနာ ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ သတ်မှတ်ချေ ်အတိုင်ဵ  အမျောဵ 

သိေစရန် ေ  ညာရမည်၊ 

  (၂) မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ အေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် တတ်နိုင်သမျှ 

ေဆာလျေငစ်ွာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ေရဵသငွ်ဵ ရမည်၊ 

  (၃) လိပ်စာသိသမျှေသာ  ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်မျောဵထဳ အေ  ာင်ဵ  ာဵရမည်။ 

 (ခ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ခိုင်လုဳေသာအေ  ာင်ဵ မရိှဘဲ ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို 

လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုေသာ 

ဒဏေ်  ဵ ေငွတပ်ရို ်ရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ခခင်ဵ 

၇၅။ ( ) မမီရှင်မျောဵမှ မဲအမျောဵစုခဖငဴ် သေဘာတူအတညခ်ပုမပီဵပါ  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ မန်ေနဂျော 

သည် အစီအစဉ်၏ အချေ ်မျောဵပါဝငေ်သာ တရာဵဝင် စာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵ ို စုစည်ဵခပုစုရမည်။ 

ထို္ဓေနာ ် ယင်ဵ စာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵ ို  ုမ္ပဏီ၏ ိုယ်စာဵ ဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင် 

ေရဵမန်ေနဂျောနှငဴ် ခန့်အပ်ခဳရမည်ဴ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူတို္ဓမှ လ ်မှတ်ထိုဵ ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ခ) အထ ်ပါစာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ မမီရှင်မျောဵ  မဲအမျောဵစုခဖငဴ် သေဘာတူအတည်ခပုသညဴ်ေန့မှ 

၁၄ ရ ်အတွင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ  တိုဵခမှငဴ်သတ်မှတ်သည်ဴ ာလအတွင်ဵ 

လ ်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။ 

 (ဂ)  ုမ္ပဏီနှငဴ် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူမှ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်အာဵ လ ်မှတ်ထိုဵမပီဵပါ  

 ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်မပီဵဆုဳဵမပီဵ ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵအစီအစဉ်အဆငဴ် စတငသ်ည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏ ေနာ ်ဆ ်တဲွအ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ 

၇၆။ ( ) ဤအပိုင်ဵပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် မဆန့် ျေငေ်စပဲ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၊ ၎င်ဵ၏ မမီရှင်နှငဴ်အစုဝင်မျောဵအ  ာဵ ေ ျေေအဵညိှနှိုင်ဵ ချေ ်ခဖစ်ေစသည်၊ 

  (၂) ေအာ ်ပါတို္ဓအေပ္ဒတွင် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုရှိသည်- 

   (  ) ဆန္ဒမဲေပဵခခင်ဵ မရိှေစ ာမူ အစုရှယ်ယာဝငမ်ျောဵ၏ အစရှုယ်ယာဆိုင်ရာ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊ 

   (ခခ) အစည်ဵအေဝဵသို္ဓတ ်ေရာ ်သည်ခဖစ်ေစ၊ မတ ်ေရာ ်သည်ခဖစ်ေစ၊ အစီအစဉ် ို 

ေထာ ်ခဳ မဲေပဵသည်ခဖစ်ေစ၊ မေပဵသည်ခဖစ်ေစ မမီရှင်မျောဵ၏အခွငဴ်အေရဵ။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴအချေနိ်၌ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ် 

သိမ်ဵရန်အတွ ် ေလျှာ ်လွှာ ို ေဆာင်ရွ ်ဆဲခဖစ်လျှင် သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵတွင် စွဲဆိုထာဵေသာ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေပဵေစလိမုှု ို ဆိုင်ဵငဳဴထာဵလျှင်- 

  (၁) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵသညဴ်အမှုတွင် 

၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ခဲဴမပီဵေ  ာင်ဵ   ို တငခ်ပရမည်၊ 



  (၂) တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထငခ်မင်သည်ဴအတိုင်ဵ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေပဵေစရန် 

ေလျှာ ်ထာဵ စဉ ်ေလျှာ ်လွှာ ို ပလပ်ရမည်။ သုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန် 

အမိန့်အာဵ ပယ်ဖျေ ်ရမည်။ 

  အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သူမျောဵအေပ္ဒ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏သ ်ေရာ ်မှု 

၇၇။ ( ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ)  ို မဆန့် ျေငေ်စဘဲ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ အစီအစဉ်သည် 

 ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ် စတငသ်ည်ဴေန့တွင်ခဖစ်ေစ၊ မစတငမ်ီခဖစ်ေစ ေပ္ဒေပါ ်ခဲဴေသာ မမီရှငမ်ျောဵအာဵ 

လုဳဵ ၏ ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵအေပ္ဒတွင် စည်ဵ ေနှာင်အာဵရိှသည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) သည် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵမှအပ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှငမ်ျောဵ  ၎င်ဵတို္ဓ 

အာမခဳရရိှထာဵေသာ ပိုင်ဆိုင်မှု ို ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ နှင်ဴ 

သ ်ဆိုင် ခခင်ဵ မရှေိစရ- 

  (၁) အစီအစဉ် ို အတည်ခပုရန်အတွ ် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်  ေထာ ်ခဳမဲေပဵခဲဴမပီဵ 

ထိအုစီ အစဉ်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵအတွ ်ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵ  ပုဒ်မ ၇၈ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်အတိုင်ဵ  အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) သည် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵမှအပ ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

အငှာဵချေထာဵသူ၏ ပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို ထိခို ်ခခင်ဵမရှေိစရ- 

  (၁) အစီအစဉ် ို အတည်ခပုရန်အတွ ် ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ  ေထာ ်ခဳမဲေပဵခဲဴမပီဵ 

ထိအုစီအစဉ်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵအတွ ် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵ  ပုဒ်မ ၇၈ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်အတိုင်ဵ  အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ။ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်သည် ေအာ ်ပါတို္ဓအေပ္ဒတွင်လည်ဵ စည်ဵ ေနှာင်အာဵရိှသည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီ၏အရာရိှမျောဵ၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲ (င) နှငဴ်အညီ  ုမ္ပဏီ၏အစုဝငမ်ျောဵ။ 

 (င) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ်သည် ရှယ်ယာဝငမ်ျောဵ၏ အ ျေ ို ဵ ို ထိခို ်နစ်နာေစမည်ဴရှယ် 

ယာမျောဵ ညိှနှိုင်ဵ ေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵ ခခင်ဵမခပုလုပ်ရ။ 

 (စ) အစုရှယ်ယာမျောဵတွင် တန်ဖိုဵေလျောဴတွ ်နုတ်မပီဵေနာ ် တန်ဖိုဵမရိှေတာဴလျှင် ပုဒမ်ခွဲ (င) ပါ  

ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵအရ ရှယ်ယာမျောဵ ို ညိှနှိုင်ဵ ေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵ ခခင်ဵသည် 

အစုရှယ် ယာမျောဵ၏ အ ျေ ို ဵ ိုထိခို ်နစ်နာသည်ဟု မှတ်ယခူခင်ဵ မရိှေစရ။ 

  တရာဵရဳုဵသည် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ၏ အခွင်ဴ 

အေရဵမျောဵ ုိ  န့်သတ်နုိင်ခခင်ဵ 

၇၈။ ( ) ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) နှငဴအ်ညီ တရာဵရုဳဵသည်  ုမ္ပဏီ၏ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်အေပ္ဒ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်အရမှတစ်ပါဵ ၎င်ဵ၏ အာမခဳရ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျောဵ ို တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်တွင် 



ခွငဴ်ခပုထာဵခခင်ဵမှလွဲ၍ ထုခွဲေရာင်ဵ ချေခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ မခပုရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင် 

သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) နှငဴအ်ညီ တရာဵရုဳဵသည် ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူအေပ္ဒ ခပန်လည်ထူေထာင် 

ေရဵအစီအစဉ်အရမှတစ်ပါဵ  ုမ္ပဏီ အသဳုဵခပုေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ဝငေ်ရာ ်ေနထိုငေ်သာ 

သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ဝယ်ရယူထာဵေသာ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵ ို တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်တွငခ်ွငဴ်ခပုထာဵခခင်ဵ မှလွ၍ဲ 

လ ်ဝယ်ရယူ ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် ခပန်လည်ရယူခခင်ဵ မခပုရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵ 

နှငဴ်ညီညတွ်ေ  ာင်ဵ  ေ ျေနပ်မှသာလျှင် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) ထိအုမိန့် ို ချေမှတ်ခခင်ဵ မရှိပါ  အစီအစဉ်၏ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵေအာငခ်မင်ရန်အတွ ် အေရဵပါ 

ေသာဆန့် ျေငဘ် ်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵရိှနိုငခ်ခင်ဵ ၊ 

  (၂) အဆိပုါအမိန့်ပါ အချေ ်အလ ်မျောဵနှင်ဴ အခခာဵသ ်ဆိုင်ေသာ  ိစ္စရပ်မျောဵတွင် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳ 

စာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်၊ ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူတို္ဓ၏ အ ျေ ို ဵစီပွာဵ ို လုေဳလာ ်စွာ 

အ ာအ ွယ် ေပဵခခင်ဵ ။ 

  အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏အခန်ဵ ဏ္ဍ 

၇၉။ ( ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ လုပ်ငန်ဵ၊ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵမှ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ ခဖစ်သည်- 

  (၁) အစီအစဉ်ချေမှတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အခန်ဵ (၅) တွင် ချေမှတ်ထာဵေသာ အစီအစဉ် ို ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ရပ်စဲခခင်ဵ ဆိုင်ရာတာဝန် မျောဵ။ 

 (ခ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ ေဆာငရွ် ်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵတွင် ေအာ ်ပါတို္ဓပါဝင်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၏ ေအဵဂျေင်ဴအခဖစ်ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အစီအစဉ် ို တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေငစ်ွာနှငဴ် ထိေရာ ်စွာ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ။ 

 တရာဵရဳုဵ  ညွှန်  ာဵနုိင်သည်ဴအာဏာ 

၈၀။ ( ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ယင်ဵ ၏လုပ်ငန်ဵေဆာငတ်ာမျောဵ ို ေဆာငရ်ွ ်ရာတွင် ေပ္ဒေပါ ် 

လာသည်ဴ  ိစ္စရပ်တစ်စုဳတစ်ရာနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵမှ ညွှန်  ာဵေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵ နိုင်သည်။ 

 (ခ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၊  ုမ္ပဏီ၊ ရှယ်ယာဝင် သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည် အစီအစဉ်အဆငဴ်တွင် 

ေပ္ဒေပါ ် သည်ဴခပဿနာ ို အဆုဳဵ အခဖတ်ေပဵရန်အတွ ် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ 

တရာဵရုဳဵသည် ညွှန်  ာဵချေ ်ေပဵရာတွင် သုိ္ဓမဟုတ် ခပဿနာ ိုအဆုဳဵ အခဖတ်ေပဵရာတွင် 

တရာဵမျှတ၍ အ ျေ ို ဵရိှမည် ဟုထင်ခမငလ်ျှင် သငဴ်ေတာ်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်သတ်မှတ်၍ 

ေလျှာ ်ထာဵမှုအာဵလုဳဵ ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုနိုငသ်ည် သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵသငဴ်သည် ထင်ခမငသ်ည်ဴ အမိန့် ို ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေဆာငရွ် ်ေနေ  ာင်ဵ အသိေပဵေ  ညာခခင်ဵ 



၈၁။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အဆငဴ်တွင်  ုမ္ပဏီသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵ၌ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာင်ေနေ  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပပါရိှရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၊  ုမ္ပဏီ ိုယ်စာဵ သုိ္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ ေငွေတာင်ဵ ခဳလွှာမျောဵ၊  ုန်ပစ္စည်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာေပဵပို္ဓစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

အမှာစာမျောဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီ၏ဝ ်ဘ်ဆို ်မျောဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ ေငွေတာင်ဵ ခဳလွှာ၊  ုန်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာေပဵပို္ဓစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵဆိုသည်မှာ 

စာရွ စ်ာတမ်ဵခဖငဴခ်ဖစ်ေစ၊ အလီ ်ထေရာနစ်နည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ 

ေဖာ်ခပသည်ဴပုဳစဳ ို ဆိုသည်။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မပါ ေဆာင်ရွ ်ရန်အချေ ်မျောဵ ို လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် ပျေ ် ွ ်မှု ို သိလျေ ်နှငဴ် 

ခဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုသည်ဴ  ုမ္ပဏီအရာရိှနှငဴ်  ုမ္ပဏီ၏ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူအာဵ 

မှတ်ပုဳတင် အရာရိှသည်  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ ဒဏေ်  ဵေငတွပ်ရို ်ရမည်။ 

  အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူအာဵ အစာဵထုိဵခခင်ဵ 

၈၂။ ( ) ပုဒ်မ ၁၈၁ ပုဒ်မခွဲ ( )၊ (ခ)နှငဴ် (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၂ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) နှငဴ ်ပုဒ်မ ၁၈၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ 

(ဂ) နှငဴ ်(ဃ) တို္ဓအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအာဵ ရာထူဵ မှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ ၊ ရာထူဵ 

ေနရာလစ်လပခ်ခင်ဵနှင်ဴ လစ်လပ်ေသာရာထူဵေနရာတွင် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵခခင်ဵတို္ဓနှင်ဴ သ ်ဆိုင်သည်ဴ 

ခပဋ္ဌာန်ဵ ချေ ်မျောဵသည် အစီအစဉ်အဆငဴ်တွင် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ အသဳုဵခပု 

နိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ ို ခန့်အပ်မပီဵပါ  ၎င်ဵသည် ထိုသုိ္ဓ ခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၂ ရ ် အတွင်ဵ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓရမည်။ 

အခန်ဵ(၅) 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ုိ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ 

  မဲခဲွရာတွင် မဲအမျောဵစု ုိ သတ်မှတ်ခခင်ဵ  

၈၃။ ( ) ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစု ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ေဖာ်ခပပါ နည်ဵ နှစ်မျေ ို ဵစလုဳဵ ခဖင်ဴရရှိသည်ဴ မဲအမျောဵစု ို 

ဆိုလိုသည်- 

  (၁) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသမူမီရှငတ်ို္ဓ၏ ေ  ဵမမီစုစုေပါင်ဵ တန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ပမာဏထ ်ပုိေသာ ေ  ဵမမီပိငု်ဆိုင်သူ မမီရှင်မျောဵ၊ 

  (၂) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသမူမီရှငစ်ုစုေပါင်ဵ အေရအတွ ်၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယင်ဵ အေရဵအတွ ်ထ ်ပိေုသာမမီရှင်မျောဵ။ 

  (ခ) အုပ်စုတစ်စုတည်ဵမဲအမျောဵစု ဆိုသည်မှာ မဲခွဲရာတွင် ထပဆ်ငဴ်မဲအမျောဵစုတွင် ပါဝင်ေသာ 

အပု်စုနှစ်စုအန ် တစ်စု  မဲအမျောဵစုရရိှခခင်ဵ ို ဆိုလိုသည်။ 



  ရည်ရွယ်ချေ ်ေအာငခ်မင်ပါ  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အာဵ ရပ်စဲခခင်ဵ  

၈၄။ ( )  ုမ္ပဏီခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိအုစီအစဉ်နှငဴ် သ ်ဆိုင်ေသာ 

အခခာဵသူမျောဵ၏ တာဝန်ဝတ္တရာမျောဵအာဵ အခပည်ဴအဝေဆာငရွ် ်မပီဵသညဴ်အခပင် အရမမီရှင်မျောဵ၏ 

ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ ို ေဆာငရွ် ်မပီဵမပီဵခဖစ်ပါ  အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ထိသုို္ဓေဆာင်ရွ ်မပီဵခဖစ်၍ 

အစီအစဉ်အာဵ ရပ်စဲေ  ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိေသာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိထဳသုိ္ဓ 

ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ခ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳသုိ္ဓ 

ေပဵပို္ဓမပီဵပါ  ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ထာဵမှုသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်သည်။ 

 (ဂ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵမရိှဘဲ 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထေဳပဵပို္ဓရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုတဳင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ် တစ်သနိ်ဵထ ် 

မပိေုသာ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

 (ဃ) အစီအစဉ် ို ေအာင်ခမင်စွာအေ ာင်အထည်ေဖာ်မပီဵပါ   ုမ္ပဏီမှတ်ပုတဳငခ်ခင်ဵ မှ အမပီဵ သတ် 

ဖျေ ်သိမ်ဵေပဵမည်ဟု အစီအစဉ်တွင် ေဖာ်ခပပါရိှလျှင် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည်  ုမ္ပဏီ ို 

အမပီဵ သတ် ဖျေ ်သိမ်ဵေပဵရန် တစ်ချေနိ်တည်ဵတွင် ေလျှာ ်ထာဵရမည်။ ထိုသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵလျှင် ပုဒ်မ 

၂၁၂ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  အချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ုိ ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ခခင်ဵ  

၈၅။ ( ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ ်လျှင် ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန်အတွ ် အစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၏ဒါရို ်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ ေတာင်ဵ ဆိုသည်ဴစာ ို လ ်ခဳရရိှခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အစီအစဉ်ပါ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ၏ အဓ ိ ျေေသာ အေ  ာင်ဵအရာမျောဵ ို ချေ ို ဵေဖာ ်လျေ ် 

ရိှသည် သုိ္ဓမဟုတ် ချေ ို ဵေဖာ ်ရန် အလာဵအလာရိှသည်ဟု အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ  ထင်ခမင်မပီဵ 

အစီအစဉ် ို ရပ်စဲခခင်ဵထ ် ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ  ပိုမုိအ ျေ ို ဵရိှနိုငခ်ခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါအေခခအေနတွင် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် - 

  (၁) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵ မျောဵအတိုင်ဵ  မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵ 

 ျေင်ဵ ပမည်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓရမည်၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵထဳသုိ္ဓ ေပဵပို္ဓသည်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် အစီအစဉ်၌ ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်ငလ်ိုသည်ဴ 

အချေ ်မျောဵ၏ မိတ္တူနှငဴ်အတူ ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်- 

   (  ) မည်သည်ဴအတွ ် ထိုသုိ္ဓေခပာင်ဵ လဲ ခပငဆ်င်ေ  ာင်ဵ  ရှင်ဵလင်ဵ ချေ ်၊ 

   (ခခ) မမီရှင်မျောဵသည် ေခပာင်ဵလဲမှု ို ေထာ ်ခဳသငဴ်သည်၊  န့် ွ ်သငဴ်သည် သုိ္ဓမဟုတ် 

အစီအစဉ် ို ရပ်စဲသငဴ်သည်ဟု အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ ထင်ခမငခ်ျေ ်၊ 

   (ဂဂ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ  ထိုသုိ္ဓယူဆရသည်ဴ အေ  ာင်ဵ အရင်ဵ ၊ 



   (ဃဃ) အဆိခုပုထာဵသည်ဴ ေခပာင်ဵလဲမှုသည်  ုမ္ပဏီ၏ တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်သူ ို အ ျေ ို ဵခပုနိုငခ်ခင်ဵ  

ရိှ မရိှ ေဖာ်ခပချေ ်။ 

 (ဂ) နည်ဵ လမ်ဵ တ ျေ  ျေင်ဵ ပသညဴ် မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲအမျောဵစုရရိှပါ  ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆငမ်ှုသည် အတည်ခဖစ်ေစရမည်။ 

 (ဃ) မဲခွဲရာတွင် ထပဆ်ငဴ်မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ မခပုနိုငဘ်ဲ အပု်စုတစ်စုတည်ဵ မဲအမျောဵစုရရိှပါ  

အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် အဆုဳဵ အခဖတ်ေပဵမည်ဴမဲ ို ေပဵပိုင်ခွငဴ်ရိှသည်။ထိုမဲသည် 

အစီအစဉ်ေခပာင်ဵ လဲ ခပင်ဆင်မှုအတွ ် ေထာ ်ခဳမဲေပဵပါ  ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်သည် အတည်ခဖစ်မပီဵ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ အစီအစဉ် ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆငမ်ပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

 (င) ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်ငမ်ှုအတွ ် အဆုဳဵ အခဖတ်မခပုနိုင်လျှင် အစည်ဵအေဝဵသဘာပတိသည် အစီအစဉ် 

 ိ ုရပ်စဲရန် ထပမ်ဳမခဲွဲဆုဳဵခဖတ်ရမည်။ 

 (စ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို ရပ်စဲရန် တပ်ဆင်ဴမဲအမျောဵစုရရိှပါ  ရပ်စဲမှုသည် အတည် 

ခဖစ်ေစရမည်။ 

 (ဆ) မဲခွဲရာတွင် ထပဆ်ငဴ်မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ မခပုနိုငဘ်ဲ အပု်စုတစ်စုတည်ဵ မဲအမျောဵစုရရိှပါ  

အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် အဆုဳဵ အခဖတ်ေပဵမည်ဴမဲ ို ေပဵပိုင်ခွငဴ်ရိှသည်။ ထိမုဲသည် အစီအစဉ် 

ရပ်စဲရန်အတွ ် ေထာ ်ခဳမဲေပဵပါ  ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်သည် အတညခ်ဖစ်မပီဵ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

အစီအစဉ် ို ရပ်စဲမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

 (ဇ) အစီအစဉ်ရပ်စဲရန်အတည်မခပုနိုင်ပါ   ုမ္ပဏီသည် အစီအစဉ် ို ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ရမည် 

ခဖစ်မပီဵ  ျေင်ဵ ပခဲဴသည်ဴ အစည်ဵအေဝဵသည် မူလအစီအစဉ်အေပ္ဒ မည်သုိ္ဓမျှ 

အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမရိှဟု မှတ်ယူရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ပုဒ်မ ၈၇ အရ ေလျှာ ်ထာဵလာလျှင် 

တရာဵရုဳဵသည် အစီအစဉ် ို ရပ်စဲသငဴ် သည်ဟု ယူဆပါ  ရပ်စဲရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဈ) အစီအစဉ်ရပ်စဲရန်ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴပါ    ုမ္ပဏီသည် ပုဒ်မ ၈၈ နှငဴအ်ညီ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ   ိ ုချေ ်ချေင်ဵေဆာငရွ် ်ရမည်။ 

 (ည) ဤပုဒ်မအရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပမပီဵ အလုပ်လုပ် ိုငရ် ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ အစီအစဉ် 

က ီဵ  ပ်သူသည် အစည်ဵအေဝဵဆုဳဵခဖတ်ချေ ်နှငဴ် မဲရလဒ် ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိနှငဴ် နည်ဵ ဥပေဒ 

မျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳသုိ္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဋ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ပုဒမ်ခွဲ (ည) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် ို ခိုင်လုဳေသာ အေ  ာင်ဵမရိှဘဲ 

လိ ု်နာ ရန်ပျေ ် ွ ်ပါ  မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုေသာ 

ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

 (ဌ) ဤပုဒ်မအရ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်ငခ်ဲဴလျှင်  ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင် 

တစ်ဦဵသည် ထိုသုိ္ဓေခပာင်ဵလဲခပငဆ်ငခ်ခင်ဵ  ို ပယ်ဖျေ ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ 

တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမျှတမှုရိှေစရန်အလို္ဓငာှ ထိေုခပာင်ဵလဲခပငဆ်ငခ်ျေ ်အာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ် 

တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ ပယ်ဖျေ ်နိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် အတညခ်ပုနိုင်သည်။ 



  ရည်ရွယ်ချေ ်မေအာငခ်မင်သခဖင်ဴ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ုိ မမီရှင်မျောဵ  ရပ်စဲခခင်ဵ  

၈၆။ ( ) အစီအစဉ် ို ချေ ို ဵေဖာ ်ခဲဴမပီဵ ပုဒ်မ ၈၅ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေဆာငရွ် ်ရန်လည်ဵ ပျေ ် ွ ် 

သည်ဴအခပင် ချေ ို ဵေဖာ ်မှု ို  ုစာဵမှုမခပုလုပ်ခဲဴလျှင် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ေအာ ်ပါအချေ ် 

တစ်ရပ်ရပ် အရ မမီရှငမ်ျောဵ အစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရမည်- 

  (၁) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ  ချေ ို ဵေဖာ ်မှုသည် အေရဵပါေသာ ချေ ို ဵေဖာ ်မှုဟု ယူဆမပီဵ 

ထိခုျေ ို ဵေဖာ ်မှု  ို  ုစာဵရန်အတွ ် ခွငဴ်ခပုထာဵသည်ဴ အချေနိ် ာလတစ်ရပ် ုန်ဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂) စုစုေပါင်ဵမမီရှင်အေရအတွ ်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ ထ ်ပုိေသာ မမီရှင်မျောဵ ခဖစ်ေစ၊ 

မမီရှင်တို္ဓ၏ ေ  ဵမမီ စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ ခဖစ်ေစ 

အစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူေပဵရန် ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ။ 

 (ခ)အစည်ဵအေဝဵ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  ျေင်ဵ ပရမည်ခဖစ်မပီဵ 

အစည်ဵအေဝဵ သဘာပတိ  ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵအစီအစဉ်ရပ်စဲရန် 

မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ဂ) ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်အတည်ခဖစ်ရန် လိုအပ်ေသာ မဲအမျောဵစုအေရအတွ ်သည် ပုဒ်မ ၈၅ ပုဒမ်ခွဲ (စ) နှငဴ် 

(ဆ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအတိုင်ဵခဖစ်သည်။ 

 (ဃ) အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓခခင်ဵ  ို ပုဒ်မ ၈၅ ပုဒမ်ခွဲ (ည) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်နှငဴ်အညီ 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် မေအာင်ခမင်သခဖင်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစဉ် ုိ အလဲွသဳုဵသခဖငဴ် 

တရာဵရဳုဵ  ရပ်စဲခခင်ဵ 

၈၇။ ( ) ဤပုဒ်မသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် သ ်ဆိငု်ေစရမည်- 

  (၁) အစီအစဉ် ို ချေမှတ်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန် မဲခွဲစဉ်   ုမ္ပဏီ၏စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵဆိုငရ်ာ ိစ္စရပ်မျောဵ၊ သုိ္ဓမဟုတ် ဘဏ္ဍာေရဵအေခခအေနတို္ဓနှင်ဴ 

သ ်ဆိုင်သည်ဴ အေရဵပါေသာ အချေ ်အလ ်မျောဵ ို မမီရှင်မျောဵထဳေပဵပို္ဓရာတွင် မှာဵယွင်ဵ၍ခဖစ်ေစ၊ 

လွမဲှာဵေစရန်ရည်ရွယ်၍ခဖစ်ေစ ဆုဳဵခဖတ်ရန် အေရဵပါသညဴ် အချေ ်အလ ် ို ထိမ်ချေန်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ် ို စတင်ရန် မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်စဉ်  

အက ီဵအ ျေယ်နည်ဵလမ်ဵမ ျေခဲဴလျှငခ်ဖစ်ေစ က ီဵမာဵေသာ ဆန့် ျေငေ်ဆာငရွ် ်မှုခပုခခင်ဵ၊ 

  (၃) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို စတငရ်န်ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴစဉ်   ုမ္ပဏီ၏ တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်သူ 

မျောဵ၏ ဆ ်နွှယ်ေနသူမျောဵ  ပါဝင်မဲေပဵခဲဴခခင်ဵေ  ာငဴ်သာ အတညခ်ဖစ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၄) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်ပါ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်တစ်ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ချေ ်ထ ်ပိုေသာ 

အချေ ်မျောဵသည် မမီရှင်တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမျောဵ၏အခွငဴ်အေရဵ ို ပိတ်ပငရ်ာ ေရာ ်နိုငခ်ခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် မမျှမတအဆငဴ်အတန်ဵခွဲခခာဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီမမီရှငအ်ာဵလုဳဵ၏အ ျေ ို ဵ ို 

ဆန့် ျေငေ်နခခင်ဵ ၊ 



  (၅) လိ ု်နာရန်တာဝန်ရိှသူ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  အစီအစဉ် ို က ီဵမာဵစွာ 

ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၆) မသငဴ်ေလျော်ေသာေနှာငဴေ်နှဵ  န့်  ာမှု သုိ္ဓမဟုတ် မတရာဵမှုမခဖစ်ေစဘဲ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ 

အစီအစဉ်အာဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန် မခဖစ်နိုင်ခခင်ဵ ၊ 

  (၇) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵ ို 

ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  အေခခအေနတစ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ရပ်ထ ်ပိေုသာ အေခခအေနမျောဵအရ 

အစီအစဉ် က ီဵ  ပ်သူ သုိ္ဓမဟုတ် အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို အစီအစဉ် ို ရပ်စဲေပဵရန် 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပါ  အေခခအေနမှလွ၍ဲ  ုမ္ပဏီ၏ သေဘာတူစာချေုပ်မျောဵရပ်စဲမှုသည် ထိသုေဘာတူ 

စာချေုပ်အရ ယခင်ေဆာင်ရွ ်ခဲဴမှုမျောဵ ို မထခိို ်ေစရ။ 

 (ဃ) တရာဵရုဳဵ  သေဘာတူစာချေုပ်တစ်စုဳတစ်ရာအာဵ ရပ်စဲေ  ာင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်သည်ဴအခါ အစီအစဉ် 

အရ ရရိှထာဵေသာ အ ျေ ို ဵအခမတ်မျောဵ ို ေခပာင်ဵ လဲခပင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ခမငလ်ျှင် 

ေအာ ်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအေပ္ဒ ေနာ ်ဆ ်တွဲအမိန့်မျောဵလည်ဵ ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) အစီအစဉ် ိုခဖစ်ေစ၊ အစီအစဉ်အရချေုပ်ဆိုသည်ဴ ပဋိညာဉ် ိုခဖစ်ေစ ချေ ို ဵေဖာ ်သူ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီ၏ တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်သူနှငဴ် ပတ်သ ်သူ။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပဒု်မခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှငဴ် (၄) တို္ဓအရ ေလျှာ ်ထာဵလိလုျှင် 

တရာဵရုဳဵ ခိုင်လုေဳသာ အေ  ာင်ဵရိှသည်ဟု ယူဆသည်မှအပ မမီရှင်မျောဵ  အစီအစဉ် ို 

စတငရ်န်ဆုဳဵခဖတ်သည်ဴေန့မှ ၂၈ ရ ် အတွင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵရမည်။ 

အခန်ဵ(၆) 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵသုိ္ဓ  ူဵေခပာင်ဵခခင်ဵ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵသုိ္ဓ ူဵေခပာင်ဵသည်ဴအေခခအေန 

၈၈။ ( ) ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင်  ုမ္ပဏီသည် မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ် စာရင်ဵ  

ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓ ူဵ ေခပာင်ဵ သည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵသည် ပုဒ်မ ၈၅ နှငဴ် ၈၆ တို္ဓအရ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ အစီအစဉ် ို ရပ်စဲရန် 

ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵမှ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်နှငဴ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအစီအစဉ်တို္ဓအာဵ စတငန်ိုငခ်ခင်ဵမရှိပဲ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်သည် မပီဵဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၇၅ တွင် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အချေနိ်အတွင်ဵ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်နိုငမ်ှု မရိှခခင်ဵ၊ 



  (၃) ပုဒ်မ ၆၉ ပုဒမ်ခွဲ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ခပုလုပ်သည်ဴ 

အစည်ဵအေဝဵ တွင် မမီရှငမ်ျောဵ   ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၄) ပုဒ်မ ၈၇ အရ  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန် တရာဵရုဳဵမှ ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ  ူဵေခပာင်ဵ ချေနိ်တွင် မမီရှင်မျောဵ  အခခာဵေသာ လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ 

အာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ်ခန့်ထာဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ  မရိှလျှင် 

ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓ မ ူဵေခပာင်ဵ မီအချေနိ်အထိ ေဆာငရွ် ်ခဲဴသည်ဴ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ မန်ေနဂျော 

သုိ္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူအခဖစ် ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ သည် 

 ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ဆ ်လ ်ေဆာငရွ် ်ရမည်။ 

 (ဂ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှသည် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓ 

 ူဵေခပာင်ဵ မပီဵေနာ ် အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၅ ရ ်အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳသုိ္ဓ 

ထိုသုိ္ဓ ူဵ ေခပာင်ဵ ေ  ာင်ဵ ို စာခဖငဴ် ေရဵသာဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵရမည်။ ထို္ဓခပင် အဆိုပါ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ာလအတွင်ဵ 

သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵ အမျောဵသိေစရန် ထုတ်ခပန်ေ  ညာရမည်။ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အာဵ ေဆာင်ရွ ် 

ေနေသာ  ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ  ူဵေခပာင်ဵ နိုငေ်သာ 

အခခာဵအေခခအေနမျောဵ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပနိုင်သည်။ 

အခန်ဵ(၇) 

အရပ်ရပ်ဆုိင်ရာခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

  မမှန်မ န်တင်ခပခခင်ဵ 

၈၉။ အဆိခုပုခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် အတည်မခဖစ်ေစ ာမူ  ုမ္ပဏီ၏ အရာရိှတစ်ဦဵသည် 

အဆိပုါအစီအစဉ်အတည်ခဖစ်ေစရန်အတွ ်  ုမ္ပဏီမမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ ် ို ရရိှေစရန် 

ရည်ရွယ်ချေ ်ခဖင်ဴ ေအာ ်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ခုခု ိုခပုလျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ ေငွ ျေပ် 

နှစ်ဆယ်ဴငါဵသိန်ဵမပိုေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည် - 

 ( ) မမှန်မ န်တငခ်ပခခင်ဵ၊ 

 (ခ) လိမ်လည်လှည်ဴခဖာဵလိုေသာသေဘာခဖငဴ် ခပုလုပ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ခပုလုပ်ရမည်ဴ ိစ္စ ို ခပုလုပ်ရန် 

ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ ။ 

   ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် 

၉၀။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော သုိ္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေနာ ် 

၎င်ဵသည်  ုမ္ပဏီ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်သည်ဴပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိသူတို္ဓအာဵ 

 ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ိုခပုစုလျေ ် ၎င်ဵထဳ ေပဵပို္ဓရန် စာခဖငဴ် 

အေ  ာင်ဵ  ာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို အထူဵခပုေဖာ်ခပေစရမည်- 



  (၁) စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေသာ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ၏ပုဳစဳ၊ 

  (၂) ဆ ်နွှယ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်ပုဳစဳနှငဴ် ယင်ဵ ပုဳစဳတွင် ပါရှိရမည်ဴ 

အချေ ်မျောဵ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မအရ  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် တငခ်ပရန် တာဝန်ရှိ 

သူသည် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာလ ်ခဳရရိှသည်ဴေန့မှ ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို ေပဵပို္ဓ 

ရမည်။ 

 (ဃ) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မအရတငရ်ှိေသာ တာဝန်မျောဵ ို ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ 

လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ်ပါ  မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်ငါဵသိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ 

ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

  မမီရှင်မျောဵမ ှစာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ုိ   ည်ဴရှုစစ်ေဆဵခွင်ဴရိှခခင်ဵ 

၉၁။ ( ) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ မည်သည်ဴအချေနိ်တွငမ်ဆို မမီရှင်နှင်ဴ ေ  ဵမမီဆပ်ရန် 

တာဝန်ရှိသူတို္ဓ  စစ်ေဆဵခွငဴ်ေတာင်ဵ ခဳပါ  တရာဵရုဳဵသည်  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ 

လ ်ဝယ်ရှိေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ စစ်ေဆဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ်ည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ စစ်ေဆဵခခင်ဵ သည် ေအာ ်ေဖာ်ခပပါတို္ဓ ို ဖယ်ထုတ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်  န့်သတ် 

ခခင်ဵ မရှေိစရ- 

  (၁) အစိုဵရဌာန သုိ္ဓမဟုတ် အစိုဵရဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေ ်အရ တာဝန်ရှိသူ  ဥပေဒနှင်ဴအညီ 

စစ်ေဆဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ိုယ်တိုင်  ခွငဴ်ခပုသခဖငဴ် စစ်ေဆဵခခင်ဵ ။ 

အပုိင်ဵ (၆) 

မုိ ်ခရုိ၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ  ယ်ဆယ်ခခင်ဵနှင်ဴခပန်လည်ထူေထာင်ခခင်ဵ 

အခန်ဵ(၁) 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ သေဘာသဘာဝ 

  ဤအပုိင်ဵနှင်ဴ သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ  

၉၂။ ( ) ဤအပုိင်ဵ ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် မို ်ခရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ 

 ယ်ဆယ်ခခင်ဵ၊ ခပန်လည် ထူေထာင်ခခင်ဵ ၊ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ တို္ဓနှင်ဴ သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ဤအပုိင်ဵ ပါ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ စီမဳေဆာငရွ် ်မှုတွင် ေအာ ်ပါတို္ဓပါဝင်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴ မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါ  

အပုိင်ဵ  (၇) အရ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ မရှိသည်ဴ မို ်ခရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵပိုင်ရှင် 

သုိ္ဓမဟုတ် ပိုင်ရှင်မျောဵခဖစ်ပါ  အပိုင်ဵ (၈) အရ လူမဲွခဳခခင်ဵ ။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ 



၉၃။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ေအာ ်ပါလုပ်ငန်ဵအဆငဴမ်ျောဵ ပါဝင်သည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴ်၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ အစီအစဉ်အဆငဴ်။ 

အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ  ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်နှင်ဴ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အဆင်ဴတုိ္ဓသည် အပုိင်ဵ (၆) 

လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ုိ ရည်ညွှန်ဵဘိသ ဴဲသုိ္ဓ မှတ်ယူရမည်။ 

 

ရှင်းလင်းချက် (၁)။ အြုိငး် (၆) လုြ်ငန်းကယ်ဆယ်ခခင်းအဆင့်တွင် ခြန်လည်ထေူထာငေ်ရး 

အတွက် အေကာငး်ဆုံးနည်းလမ်းများကို ရှာေ ွပြီး အြုိင်း (၆) လုြ်ငန်း၏ 

ေရှ့အလားအလာနှင့စ်ြ်လျဉ်း၍ ပမီရှင်များက ဆုံးခ တ်ခခငး်ြါဝင်သည်။ 

ရှင်းလင်းချက် (၂)။ အြုိငး် (၆) လုြ်ငန်းအစီအစဉ်အဆင့်တွင် ပမီရှင်များက အြုိင်း (၆) လုြ်ငန်း 

ခြန်လည်ထေူထာင်ေရးအစီအစဉ်ကို အတညခ်ြုရန် ဆုံးခ တ်ပြီး 

အေကာင်အထည်ေ ာ်ခခငး် ြါဝင်သည်။ 

 (ခ) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်သည် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ ို ပုဒ်မ ၁၀၁ 

နှငဴ် အညီ ခန့်အပ်သည်ဴအချေနိ်တွင် စတငမ်ပီဵ ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် မပီဵဆုဳဵသည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် စတငသ်ည်ဴအဆင်ဴ၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အဆငဴ် ို ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵမရိှလျှင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယခူခင်ဵ  စတငသ်ည်ဴအဆငဴ်။ 

 (ဂ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ်အဆငဴ်သည် ထိအုစီအစဉ် ို ပုဒ်မ ၁၂၅ 

ပုဒမ်ခွဲ (င) နှငဴအ်ညီ လ ်မှတ်ေရဵထိုဵ ချေနိ်တွင် စတငမ်ပီဵ ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် 

မပီဵဆုဳဵသည်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၁၃၅ အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳေပဵပို္ဓမပီဵခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၁၃၈ နှငဴအ်ညီ တရာဵရုဳဵ  ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို ရပ်စဲရန် 

အမိန့်ချေမှတ်ထာဵမပီဵ ခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို အတည်မခပုရန် မမီရှငမ်ျောဵ  

ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ။ 

 (ဃ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်သည် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူရာထူဵလစ်လပခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ရာထူဵမှ ထုတ်ပယ်ခဳရခခင်ဵ ေ  ာငဴ် 

ရပ်စဲသွာဵခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

  ဤအပုိင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵနှင်ဴ ရည်မှန်ဵချေ ်မျောဵ 

၉၄။ ( ) ဤအပုိင်ဵ ၏ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ (၆)လုပ်ငန်ဵ ို ဆ ်လ ်လည်ပတ်ေနရန်အတွ ်  ယ်ဆယ်ရန်၊ 



  (၂) ပုဒမ်ခွဲငယ်(၁) ပါ  ရည်ရွယ်ချေ ်အတိုင်ဵ  ေဆာင်ရွ ်နိုငခ်ခင်ဵ မရိှပါ  လုပ်ငန်ဵ၏အစိတ်အပိုင်ဵ 

အမျောဵဆုဳဵ ို ဆ ်လ ်ရပ်တည်နိုင်ေစေရဵအတွ ် တတ်နိုင်သမျှ ေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) ပါ  ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵအတိုင်ဵ ေဆာငရွ် ်နိုငခ်ခင်ဵ မရိှပါ  အပုိင်ဵ (၆) 

လုပ်ငန်ဵအာဵ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ  စီမဳခန့်ခွဲမှုခပုခခင်ဵ ထ ် ယင်ဵ ၏ မမီရှင်အာဵလုဳဵအတွ ် ေယဘုယျေ 

အ ျေ ို ဵခဖစ်ေစရန်။ 

 (ခ) ဤအပုိင်ဵ ၏ ရည်မှန်ဵချေ ်မျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵမျောဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ သာမန်အာဵခဖငဴ် 

ေပ္ဒေပါ ်လာနိုင်သညဴ်  န့်သတ်ချေ ်မျောဵနှငဴ် လိ ု်ေလျောညီေထွခဖစ်ေစခခင်ဵ၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေူထာင်ခခင်ဵ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ို ခမန်ဆန်ေသာ 

နည်ဵ လမ်ဵခဖငဴ် ေခဖရှင်ဵေဆာင်ရွ ်ေစနိုငခ်ခင်ဵ ။ 

  တရာဵရဳုဵ  က ီဵ  ပ်ခခင်ဵ 

၉၅။ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵနှငဴ် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူတို္ဓသည် တရာဵရုဳဵ၏ 

က ီဵ  ပ်မှုေအာ တ်ွငရှ်ိသည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ 

၉၆။ ဤဥပေဒအပုိင်ဵ  (၃) အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် ေဆာငရ်ွ ်ရန် အရည်အချေင်ဵ 

ရိှသူ ိုသာလျှင် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵအတွ ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵအခဖစ် 

ခန့်အပ်နိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၂) 

အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် 

အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်စတင်ခခင်ဵ 

၉၇။ ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေငသူ် ို ခပန်လည် ထူေထာငေ်ရဵ 

အက ဳေပဵ အခဖစ်ခန့်အပ်နိုင်သည်- 

 ( ) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည်  ုမ္ပဏီခဖစ်လျှင်  ုမ္ပဏီ၏ ဒါရို ်တာမျောဵ  ထိ ုုမ္ပဏီသည် ေ  ဵမမီ 

 ိ ုခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်ေစဴေရာ ်သည်ဴအချေနိ်တွင် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ မရိှေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ရန် အလာဵအလာမရိှေ  ာင်ဵယူဆမပီဵ လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

အက ဳေပဵ ခန့်အပ်သငဴ်သည်ဟု သေဘာတူဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို စာခဖငဴ် ေရဵသာဵချေမှတ်ခခင်ဵ ၊ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတငထ်ာဵခခင်ဵ မရိှသည်ဴ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵခဖစ်လျှင် ထိလုုပ်ငန်ဵ၏ပိုငရ်ှင ် 

လုပ်ငန်ဵသည် ေ  ဵမမီ ိုခပန်လည် ေပဵဆပ်ရန်ေစဴေရာ ်သည်ဴ အချေနိ်တွင် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ 

မရိှေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ရန် အလာဵအလာမရိှေ  ာင်ဵ ယူဆမပီဵ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ ခန့်အပ်သငဴ်သည်ဟုစာခဖင်ဴ ေရဵသာဵေ  ညာခခင်ဵ၊ 

 (ဂ) အစုစပ်လုပ်ငန်ဵခဖစ်လျှင် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵဝင်မျောဵ  ေ  ဵမမီ ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် ေစဴေရာ ် 

သည်ဴအချေနိ်တွင် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ မရှိေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ရန် 



အလာဵအလာ မရိှေ  ာင်ဵ ယူဆမပီဵ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ ခန့်အပ်သငဴ်သည်ဟု စာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵ ေ  ညာခခင်ဵ ။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်စတင်ခခင်ဵ ုိ  န့်သတ်ခခင်ဵ 

၉၈။ ( )  ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာလုပ်ငန်ဵသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ရိှလျှင် 

အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် စတငန်ိုငခ်ခင်ဵမရှိေစရ- 

  (၁) လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်မှု ို လ ်ခဳရန် 

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵသေဘာ တူညီမှုမရိှခခင်ဵ ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ ို အပုိင်ဵ  (၅) သုိ္ဓမဟုတ် အပိုင်ဵ (၆) အရ ေဆာင်ရွ ် 

ေနဆဲခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေနဆဲခဖစ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ မရှိေသာ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ေအာ ်ပါအေခခအေန 

တစ်ရပ်ရပ်ရှိလျှင် အပုိင်ဵ(၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် ို စတငန်ိုငခ်ခင်ဵ မရှေိစရ- 

  (၁) လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မှု ို လ ်ခဳရန်စာခဖငဴ် ေရဵသာဵ 

သေဘာတူညီမှုမရိှခခင်ဵ ၊ 

  (၂) လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပိုေသာလုပ်ငန်ဵရှင်မျောဵသည် လူမဲွခဖစ်ေနခခင်ဵ ၊ 

  (၃) အစုစပ်လုပ်ငန်ဵခဖစ်လျှင် ထိအုစုစပ်လုပ်ငန်ဵ ို ဖျေ ်သိမ်ဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵ ရန်အတွ ် ေလျှာ ်ထာဵဆဲခဖစ်မပီဵ အမိန့်ချေမှတ်မှုမရိှေသဵခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန်အတွ ် ေဆာင်ရွ ်ဆဲခဖစ်ခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ ေပဵရမည်ဴမမီရှင်မျောဵ အမည်၊ လိပ်စာ၊ ထိသူုတို္ဓထဳေပဵရန်ရိှေသာ 

ခန့်မှန်ဵေခခေ  ဵမမီတန်ဖိုဵနှငဴ် အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵတို္ဓ ို ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) သုိ္ဓမဟုတ် 

ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) တွင် ရည်ညွှန်ဵထာဵေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ ျွမ်ဵ ျေငသ်ူ  

လ ်ခဳရရိှေ  ာင်ဵ  နှငဴ် ၎င်ဵ၏ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျောဵအရ ၎င်ဵအာဵ ခန့်ထာဵခခင်ဵခဖင်ဴ ပုဒ်မ ၉၄ ပါ  

ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ခပညဴ်မီေအာင် ေဆာငရ်ွ ်နိုငမ်ည်ဟု ယဳု  ည်ေ  ာင်ဵ  

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵအတညခ်ပုခခင်ဵ  မရိှေသဵလျှင် လုပ်ငန်ဵစဉ် ို စတငခ်ခင်ဵ မရိှေစရ၊ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ို ယခင် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစတငခ်ဲဴသည်ဴေန့မှ ၁၂ လ 

အတွင်ဵ မစတငရ်။ 

  အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်မျောဵထဳ အေ  ာင်ဵ  ာဵခခင်ဵ 

၉၉။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ို ခန့်အပ်ထာဵခခင်ဵ ခဖစ်မပီဵ အပုိင်ဵ(၆) လုပ်ငန်ဵပိုငပ်စ္စည်ဵအာဵလုဳဵ 

 ိုခဖစ်ေစ၊ အမျောဵစု ိုခဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုငသ်ည်ဴ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်ရိှသညဴ် အေခခအေနတွင် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို 

အလုပ်လုပ် ိုင် ရ ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်သုိ္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။ ထို္ဓခပင် 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်သည် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာရမပီဵ အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၅ ရ ်အတွင်ဵ 



မိမခိန့်ထာဵလိုေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအာဵ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵအခဖစ် 

အစာဵထိုဵခန့်ထာဵ နိုငသ်ည်။ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ  ထို္ဓသုိ္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵ  ို 

လ ်ခဳေ  ာင်ဵ စာခဖငဴ် ေရဵသာဵ သေဘာတူရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓရခခင်ဵ 

၁၀၀။ ( ) ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသည်ဴ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် မိမအိာဵခန့်အပ်မပီဵ အလုပ် 

လုပ် ိုင်ရ ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ ထိုသုိ္ဓခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ  ို - 

  (၁) အပုိင်ဵ (၆)လုပ်ငန်ဵသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵရမည်။ ထို္ဓေနာ ်နည်ဵဥပေဒမျောဵပါ နည်ဵ လမ်ဵအတိုင်ဵ  

အမျောဵသိေစရန် ေ  ညာရမည်၊ 

  (၂) မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ အေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် တတ်နိုင်သမျှေဆာလျေင်စွာ 

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ  ေရဵသွင်ဵ ရမည်၊ 

  (၃) မိမိ လိပ်စာသိသမျှေသာ  ုမ္ပဏီ၏ မမီရှငမ်ျောဵထဳ အေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်။ 

 (ခ) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှထဳေပဵပို္ဓသည်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာနှငဴ်အတူ ပုဒ်မ ၉၈ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါစာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵထာဵသည်ဴ အတည်ခပုချေ ်လည်ဵ ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်။ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိစုာ ိုလည်ဵ 

တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေင်စွာ မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ေရဵသွင်ဵရမည်။ 

 (ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် ခိုင်လဳုေသာအေ  ာင်ဵ မရိှဘဲ ဤပဒု်မပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို လို ်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ 

 ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

  ခန့်အပ်မှု စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ခခင်ဵ 

၁၀၁။ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ အက ဳေပဵခန့်အပ်ခခင်ဵသည် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူထဳ ထိုသုိ္ဓ 

ခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵခန့်အပ်လွှာ ေပဵပို္ဓသည်ဴအချေနိ်တွင် စတင်အ ျေ ို ဵ 

သ ်ေရာ ်ေစရမည်။ 

အခန်ဵ(၃) 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၏ လုပ်ငန်ဵ၊ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၏လုပ်ငန်ဵမျောဵ 

၁၀၂။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ၏ အဓ ိလုပ်ငန်ဵမျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ  ခဖစ်သည်- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်အတွ ် ေရွဵချေယ်သငဴ်သည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵ မျောဵ ို 

ရှာေဖွအက ဳေပဵခခင်ဵ နှငဴ် အ ူအညီေပဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂)  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴတ်ွင် လုပ်ငန်ဵဆ ်လ ်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွ ် အက ဳေပဵခခင်ဵနှငဴ် 

အ ူအညီေပဵခခင်ဵ ၊ 

  (၃) အဆိခုပုထာဵသည်ဴ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤအပုိင်ဵ တွင် 

ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျောဵ ို ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ၊ 



  (၄) ဤအပုိင်ဵ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ အခခာဵအ ူအညီမျောဵေပဵခခင်ဵ ။ 

 (ခ) အဆိခုပုအစီအစဉ် ို မမီရှငမ်ျောဵထဳေပဵပို္ဓလျှင် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ အက ဳေပဵသည် ေအာ ်ပါ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵ ိုေဆာင်ရွ ်ရန် တာဝန်ရှိသည်- 

  (၁) အစီအစဉ်၏ ခဖစ်နိုင်ေချေနှငဴ် ပုဒ်မ ၉၄ ပါ  ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵခပည်ဴမီနိုငခ်ခင်ဵ  ရိှ မရိှ 

စုဳစမ်ဵတငခ်ပခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အဆိခုပုထာဵသည်ဴအစီအစဉ်သည် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ တွဲဖ လ်ုပ် ိငု်သူ သုိ္ဓမဟုတ် အာမခဳ 

အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်၏ အ ျေ ို ဵခဖစ်ထွန်ဵနိုငခ်ခင်ဵ  ရိှ မရိှ စုဳစမ်ဵတငခ်ပခခင်ဵ ၊ 

  (၃) အစီအစဉ် ို အတညခ်ပုခဲဴလျှင် မမီရှင်မျောဵ  ခပန်လည်ရရှိနိုင်သည်ဴအေနအထာဵ ို စုဳစမ်ဵ 

တငခ်ပခခင်ဵ ၊ 

  (၄) အစီအစဉ် ို အတညခ်ပုခခင်ဵ ခဖငဴ် မမီရှင်မျောဵခပန်လည်ရရိှနိုငမ်ှုနှငဴ်အစီအစဉ် ို အတညမ်ခပုသခဖင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵ ို လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာစီမဳေဆာင်ရွ ်မှုခပုလုပ်ခခင်ဵတို္ဓေ  ာငဴ် မမီရှင်မျောဵ 

ခပန်လည်ရရိှနိုငမ်ှုတို္ဓ  ို နှိုင်ဵယှဉ်တငခ်ပခခင်ဵ ၊ 

  (၅) အထ ်ေဖာ်ခပပါ ိစ္စရပ် တစ်ခုချေင်ဵစီအေပ္ဒ ၎င်ဵ၏အခမငန်ှငဴ် ထင်ခမင်ချေ ်မျောဵ၊ ထိသုို္ဓ ထင်ခမင် 

ယူဆရသည်ဴအေ  ာင်ဵ အရင်ဵ မျောဵ၊ မမီရှငမ်ျောဵ  ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်နိုင်ရန်အတွ ် သိရိှသမျှ 

အေရဵက ီဵ အချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ် ထိုအစီအစဉ်အတွ ် မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် ေထာ ်ခဳ သငဴ် မသငဴ် 

စသည်ဴ အချေ ်မျောဵ ေဖာ်ခပပါရှိသည်ဴအစီရင်ခဳစာတစ်ေစာင် ထုတ်ခပန်ခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ တာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာင်ရာတွင် ေငွေ  ဵသဳုဵစွဲနိုင်မှုအေပ္ဒ အေခခခပု၍ 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်။ ေဆာငရွ် ်မှုမျောဵအတွ ် ေငွေ  ဵ အ န့်အသတ်ရိှလျှင် ထိသုို္ဓရှိေ  ာင်ဵ 

အစီရငခ်ဳစာတွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ခပရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၏တာဝန်မျောဵ 

၁၀၃။ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵေဆာငတ်ာမျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် - 

 ( ) မမီရှင်မျောဵအာဵလုဳဵ ၏ အ ျေ ို ဵ ို ေရှ့ရှုေဆာငရွ် ်ရမည်။ 

 (ခ) တတ်နိုင်သမျှ လျှငခ်မန်ထိေရာ ်စွာ ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၏လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၁၀၄။ ဤအပိုင်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်နှငဴ်မဆန့် ျေငေ်စဘဲ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည်  ယ်ဆယ် 

ခခင်ဵ အဆငဴ်တွင် ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ ထမ်ဵ ေဆာင်ရန်အတွ ် - 

 ( ) ဤအပိုင်ဵပါ လုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျောဵ ို လိအုပ်သလို ျေငဴ်သဳုဵနိုင်သည်၊ 

 (ခ) မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပနိုင်သည်။ 

  သုိ္ဓရာတွင် ၎င်ဵသည် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ 

ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴလုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ မခပုရ။ 

လုပ်ငန်ဵ ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆင်ဴတွင် အ ာအ ွယ်ေပဵခခင်ဵ 

  လုပ်ငန်ဵ ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆင်ဴ၏ အ ျေ ို ဵဆ ်မျောဵ 



၁၀၅။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် ပုဒ်မ ၁၇၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ (င)၊ (စ) နှငဴ် (ဆ) တို္ဓအရ  ုမ္ပဏီ 

နှငဴပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို အ ာအ ွယ်ေပဵသညဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို 

လုပ်ငန်ဵ ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆင်ဴတွင်လည်ဵ အသုဳဵခပုနိုင်သည်၊ 

 (ခ) လုပ်ငန်ဵ သဳုဵစွဲေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ၏ လ ်ဝယ်တွငရှ်ိေသာပစ္စည်ဵ ို တစ်ဦဵဦဵ  

ပိုင်ဆိုင်လျှငခ်ဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵဦဵထဳမှ ငာှဵရမ်ဵထာဵလျှငခ်ဖစ်ေစ  ယ်ဆယခ်ခင်ဵအဆငဴ်တွင် တရာဵရုဳဵ၏ 

အမိန့်အရမဟုတ်လျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၏စာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ ် အရမဟုတ်လျှင် ထိုသူထဳ လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ခခင်ဵ မခပုရ၊ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) နှငဴ် မဆန့် ျေငေ်စဘဲ  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆင်ဴတွင် ပုဳမှန်လုပ်ငန်ဵမျောဵ ဆ ်လ ် 

လည်ပတ်နိုင်ရန်အလို္ဓငှာ ဒါရို ်တာမျောဵ၊ ပိုင်ရှငမ်ျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အစုဝင်မျောဵသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏ 

သ ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျောဵ ို သဳုဵစွဲခွင်ဴရိှသည်။ 

 (ဃ)  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴတ်ွင် ဒါရို ်တာမျောဵ၊ ပိုင်ရှငမ်ျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အစုဝင်မျောဵသည် 

ေအာ ်ပါ ိစ္စ ရပ်မျောဵတွင် ၎င်ဵတို္ဓ၏သ ်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျောဵ ို သဳုဵစွဲခွငဴ်ရှိသည်- 

  (၁) ပုဳမှန်လုပ်ေဆာငမ်မဲမဟုတ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ  တို္ဓ ို ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အက ဳေပဵ၏စာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ ်အရ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်အရ ေဆာငရွ် ်နိုင်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်မစတငမ်ီ  လုပ်ငန်ဵ၏ တွဲဖ ်လုပ် ိုင်ေနသူနှငဴ် 

ပတ်သ ်သည်ဴမမီရှငမ်ျောဵ ၏တငရ်ှိသည်ဴ ေ  ဵမမီမျောဵ ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်အရ 

ေပဵေချေနိုင်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်မစတငမ်ီ  လုပ်ငန်ဵ၏တွဲဖ ်လုပ် ိုင်ေနသူနှငဴ် ပတ်သ ်မှု 

မရိှသည်ဴမမီရှင်မျောဵ၏ တငရိှ်ေနသည်ဴေ  ဵမမီမျောဵ ို ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ၏စာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵ သေဘာတူညီချေ ်အရ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်အရ ေပဵေချေနိုင်ခခင်ဵ ။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပါ  သေဘာတူညီချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် ခွငဴ်ခပုချေ ် ို ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ အစီအစဉ် 

ေဆာငရ်ွ ်ရန် ခဖစ်တန်ရာမျောဵမပီဵ ထိေု  ဵမမီ ို ေပဵေချေခခင်ဵ သည် ဤအပိုင်ဵပါ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ 

ခပည်ဴမီေရဵအတွ ် လိအုပ်သည်ဟုယူဆသည်ဴ ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေန မျောဵတွင်သာ 

ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။ 

  လုပ်ငန်ဵ ုိ  ာ ွယ်ေပဵခခင်ဵ 

၁၀၆။  ယ်ဆယခ်ခင်ဵ အဆငဴတ်ွင် အာမခဳထာဵရှိေသာပိုငဆ်ိုငမ်ှုမျောဵအာဵ အတညခ်ပုခခင်ဵ ၊ ဆ ်လ ် 

အတညခ်ပု ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵတို္ဓ ို ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၏စာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်မှတစ်ပါဵ ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ  

မခပုရ။ 

  အာမခဳသူမျောဵ ုိ  ာ ွယ်ခခင်ဵ  



၁၀၇။  ယ်ဆယခ်ခင်ဵ အဆငဴတ်ွင် လုပ်ငန်ဵ၏ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

အာမခဳသူမျောဵ ို တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ်မတှစ်ပါဵ ဥပေဒေ  ာင်ဵအရအေရဵယူခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

အေရဵယူထာဵသည် ို ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ မခပုရ။ 

  တရာဵရဳုဵ ခွင်ဴခပုချေ ်ေပဵခခင်ဵ 

၁၀၈။ တရာဵရုဳဵသည် ဤအခန်ဵအရ ခွငဴ်ခပုချေ ်မျောဵ ို မိမိသငဴ်သည် ထင်ခမင်သညဴ်အတိုင်ဵ  

စည်ဵ  မ်ဵချေ ်ထာဵ၍ခဖစ်ေစ၊ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵမထာဵဘဲခဖစ်ေစ ေပဵနိုငသ်ည်။ 

  အေခပာင်ဵအလဲရိှေသာ ေ  ဵမမီတာဝန်ရိှသည်ဴပစ္စည်ဵ 

၁၀၉။ ( ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် အေခပာင်ဵ အလဲရိှေသာ ေ  ဵမမီတာဝန်ခဖစ်ဖွယ်ရှိသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵ 

 ိ ုေအာ ်ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ေရာင်ဵ ချေနိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲနိုင်သည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ပုဳမှန်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုအရ ခပုလုပ်သည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵ၊ 

  (၂) အာမခဳရအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင၏်စာခဖငဴ် ေရဵသာဵသေဘာတူညီချေ ်အရ 

ခပုလုပ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵ၊ 

  (၃) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်အရ ခပုလုပ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵ။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) အရ ခွငဴ်ခပုရာတွင် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵနှငဴ် 

ညီညွတ်ေ  ာင်ဵ ေ ျေနပ်မှသာလျှင် ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်- 

  (၁) အာမခဳရအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို လုေဳလာ ်စွာ  ာ ွယ်နိုင်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၉၄ ပါ  ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ခပည်ဴမီေရဵ ို အေထာ ်အ ူခပုနိုငခ်ခင်ဵ ။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) ပါရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵအလို္ဓငှာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေတာင်ဵ ခဳစာ ထုတ်နိုင်သည်ဴအချေ ် သုိ္ဓတည်ဵမဟုတ် အေခပာင်ဵ အလဲရိှေသာ ေ  ဵမမီတာဝန်မှ ပုဳေသ 

ေ  ဵမမီတာဝန်အခဖစ် ေခပာင်ဵလဲသည်ဴအချေ ် ခဖစ်သည်ဆိုရုဳမျှခဖငဴ် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ပုဳမှန် 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ေရာင်ဵချေခခင်ဵ  ို တာဵဆီဵခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

 (ဃ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵတွင် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရိှေသာ ပစ္စည်ဵ ို ေရာင်ဵချေရာ၌ ဒါရို ်တာ၊ 

ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အစုဝငသ်ည် ၎င်ဵ၏ သ ်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျောဵ ို  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ 

အသုဳဵခပုရမည်။ 

  ပုဳေသေ  ဵမမီတာဝန်ရိှသည်ဴပစ္စည်ဵ 

၁၁၀။ ( ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ပုဳေသေ  ဵမမီတာဝန်ခဖစ်ဖွယ်ရိှသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ ို ေအာ ်ပါ 

နည်ဵ လမ်ဵမျောဵခဖငဴ် ေရာင်ဵချေနိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲနိုင်သည်- 

  (၁) အာမခဳရအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင၏် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူညီချေ ်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( )၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ ခွငဴ်ခပုရာတွငေ်အာ ်ပါအချေ ်မျောဵနှငဴ် 

ညီညွတ်ေ  ာင်ဵ ေ ျေနပ်မှသာလျှင် ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်- 

  (၁) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်၏ အ ျေ ို ဵ ို လုေဳလာ ်စွာ ာ ွယ်ေသာ အစီအစဉ်မျောဵရိှခခင်ဵ ၊ 



  (၂) ပုဒ်မ ၉၄ ပါ  ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ေအာင်ခမင်ရန်အတွ ် အေထာ ်အ ူခပုနိုငခ်ခင်ဵ ။ 

  အခခာဵ ိစ္စရပ်မျောဵတွင် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်မျောဵ ုိ အ ာအ ွယ်ေပဵခခင်ဵ 

၁၁၁။ ပုဒ်မ ၁၀၉ နှငဴ် ၁၁၀ တို္ဓတွင် ခွငဴ်ခပုထာဵသည်မှအပ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် အာမခဳ 

အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်မျောဵ၏ ပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ ို ထိခို ်ေစနိုင်ပါ  

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ မခပုရ။ 

အရပ်ရပ်ဆုိင်ရာခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

  ေ  ဵမမီမျောဵအတွ ်တာဝန် 

၁၁၂။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ေ  ဵမမီမျောဵနှင်ဴ တာဝန်ရှိမှု 

အေပ္ဒတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵတာဝန် မရိှေစရ။ 

 (ခ) အပုိင်ဵ  (၅) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်၏ ပုဒ်မ ၆၂ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) တို္ဓတွင် 

ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ေ  ဵမမီမျောဵသည် အပုိင်ဵ  (၅) ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောတွင် တာဝန် 

ရိှေသာ်လည်ဵ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်မူလုပ်ငန်ဵ၌တာဝန်ရှိမပီဵ လုပ်ငန်ဵ၏ ပုဳမှန်ေဆာင်ရွ ်မှုမှ 

ေပဵေချေရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) မှအပ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ေ  ဵမမီမျောဵ နှငဴ် တာဝန်မျောဵသည် ပုဒ်မ ၁၀၅ ပုဒမ်ခွဲ ( ) 

နှငဴအ်ညီ လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ သ ်ဆိုင်ရာ အပိုင်ဵ (၆) 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ စီမဳေဆာင်ရွ ်မှုအတိုင်ဵ  

ေခဖရှင်ဵရမည်။ 

 (ဃ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပါနည်ဵလမ်ဵအတိုင်ဵ  ေ  ဵမမီနှငဴ် တာဝန်မျောဵ ို 

ေဆာငရ်ွ ်နိုငခ်ခင်ဵ မရိှေ  ာင်ဵ  ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ  သိရိှရလျှင် ပုဒ်မ ၁၃၉ ပါ  

လုပ်ပိုင်ခွငဴ် မျောဵ ို ျေငဴ်သဳုဵလျေ ် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓ 

 ူဵေခပာင်ဵ ေစရမည်။ 

 (င) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် ၎င်ဵ ိုခန့်အပ်ထာဵသည်ဴ အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ 

ပိုင်ဆိုင်မှုအန ်မှ ေအာ ်ပါခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဆိုင်ရာ ေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ်မျောဵအတွ ် ခပန်လည် 

ေတာင်ဵ ခဳပိငု်ခွငဴ်ရိှသည်- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ ို ေပါ္ဓဆမှုမရိှဘဲ ရိုဵေခဖာငဴ်စွာခဖင်ဴ 

ထမ်ဵ ေဆာငစ်ဉ် ခဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ တာဝန်ရှိမှုမျောဵနှငဴ်  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ၊ 

  (၂) ဤဥပေဒအရသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ၏ အခေ  ဵေငွ။ 

 (စ) ပုဒမ်ခွဲ (င) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ၏ ခပန်လည်ေတာင်ဵ ပိုငခ်ွငဴ် 

မျောဵသည် အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵတွင် တငရိှ်ေနေသာ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမရိှသည်ဴ 

ေ  ဵမမီမျောဵထ ် ဦဵစာဵေပဵရမည်။ ထို္ဓခပင် ၎င်ဵ၏ခပန်လည်ေတာင်ဵ ခဳပိုင်ခွငဴ်အတွ ် အပုိင်ဵ  (၆) 

လုပ်ငန်ဵ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵ အေပ္ဒတွငလ်ည်ဵ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရိှသည်။ 



 (ဆ) ေအာ ်ပါဦဵစာဵေပဵ အစီအစဉ်မျောဵ၏ ေနာ ်တွင် ပုဒမ်ခွဲ (စ) ပါ  ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵ 

အက ဳေပဵ၏ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ ို ထညဴ်သွင်ဵ ရမည်- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ို ခန့်အပ်စဉ်အချေနိ် တည်ရှိေနေသာ 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ် ရမမီရှင်၏ ပုဳေသေ  ဵမမီတာဝန်၊ 

  (၂) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင ် ဥပေဒနှင်ဴအညီခန့်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ 

အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျောဵ၊ သုိ္ဓရာတွင် ထိပုစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵ မခပုမီ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ  ျေခဳခဲဴရေသာ ခပန်လည် ထူေထာငေ်ရဵဆိုငရ်ာ 

ေတာင်ဵ ခဳပိငု်ခွငဴမ်ျောဵနှင်ဴ သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

  လုပ်ငန်ဵသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ေဆာင်ေနေ  ာင်ဵ အသိေပဵေ  ညာခခင်ဵ 

၁၁၃။ ( )  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ အဆငဴ်တွင် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ၌ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

လုပ်ငန်ဵ လုပ်ေဆာငေ်နေ  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပပါရိှရမည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ိုယ်စာဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၏ ေငွေတာင်ဵခဳလွှာမျောဵ၊  ုန်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ေပဵပို္ဓစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ဝ ်ဘ်ဆို ်မျောဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေငွေတာင်ဵ ခဳလွှာမျောဵ၊  ုန်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ်ာေပဵပို္ဓစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵဆိုသည်မှာ 

စာရွ စ်ာတမ်ဵခဖငဴခ်ဖစ်ေစ၊ အလီ ်ထေရာနစ်နည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ 

ေဖာ်ခပသည်ဴ ပုဳစဳမျောဵ ိုဆိုသည်။ 

 (ဂ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏အရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် ဤပုဒ်မပါ 

ေဆာငရ်ွ ်ရန်အချေ ်မျောဵ ို လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ် ွ ်မှု ို 

သိလျေ ်နှငဴ်ခဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုလျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ထိုသူအာဵ 

 ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် 

၁၁၄။ ( ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် စတငသ်ည်နှငဴတ်စ်မပိုင်န ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် 

ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳအတိုင်ဵ ခပုစု၍ လုပ်ငန်ဵသည် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵထဳ တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေငစ်ွာ တငသွ်င်ဵ ရမည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှင်ဴ ဆ ်နွှယ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိသူတို္ဓအာဵ လုပ်ငန်ဵ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ် 

ေ  ညာချေ ် ို ခပုစုလျေ ် ၎င်ဵထဳေပဵပို္ဓရန် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေရဵသာဵေပဵပို္ဓနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ နည်ဵ ဥပေဒတွင် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို အထူဵခပုေဖာ်ခပေစရမည်- 

  (၁) စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေသာ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ၏ပုဳစဳ၊ 



  (၂) ဆ ်နွှယ်သည်ဴပဂု္ဂိုလ်မျောဵ၊ 

  (၃) အပုိင်ဵ (၆)လုပ်ငန်ဵ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်ပုဳစဳနှငဴ် 

ယင်ဵ ပုဳစဳတွင် ပါရိှရမည်ဴ အချေ ်မျောဵ။ 

 (ဃ) ဤပုဒမ်အရအပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵထဳသို္ဓ တငခ်ပရန်တာဝန်ရှိသူသည် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေပဵပို္ဓသည်ဴ 

အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ရရိှသည်ဴေန့မှ ၇ ရ ်အတွင်ဵ ထိထုုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (င) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ ို ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵ ခပချေ ်မရိှဘဲ လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ် 

ပါ   မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ထိုသူအာဵ  ျေပ်ငါဵသနိ်ဵထ ်မပိုသည်ဴ ဒဏ်ေ  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

  လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ုိ အာဵ ုိဵအာဵထာဵ ခပုနုိင်ခခင်ဵ 

၁၁၅။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် ပုဒ်မ ၁၁၄ ပုဒ်မခွဲ ( ) အရ ၎င်ဵထဳ တငသ်ွင်ဵ သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်သည် မှန် န်ခခင်ဵ မရှဟို 

သဳသယခဖစ်ရန် အေ  ာင်ဵ မရှိလျှင် ယင်ဵ ေ  ညာချေ ် ို အာဵ ိုဵအာဵထာဵ ခပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ် 

ေ  ညာချေ ် လ ်ခဳရရိှမပီဵ အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၅ ရ ်အတွင်ဵ  ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်တွင် 

ေဖာ်ခပထာဵေသာ မမီရှင်မျောဵထဳသို္ဓ အစီရငခ်ဳစာပါအတိုင်ဵ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵမှ ေ  ဵမမီရရန် 

မှန်မမနှ် ို စိစစ်အတည်ခပုရန်အတွ ် စာခဖငဴ်ေမဵခမန်ဵရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ေပဵပို္ဓသည်ဴစာတွင် မမီစာဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည် ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်ပါ 

ေ  ဵမမီမမာဏသည် မှန် န်ခခင်ဵ မရှိေ  ာင်ဵ  အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၅ ရ ်အတွင်ဵ 

ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ မရိှလျှင် ဆန့် ျေငဘ် ်သ ်ေသခဳချေ ် မတင်ခပသ ဲဴသုိ္ဓ မှန် န်သည်ဟု 

မှတ်ယူမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရိှ ရမည်။ 

  မမီရှင်မျောဵ  စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ုိ   ည်ဴရှုစစ်ေဆဵခခင်ဵ 

၁၁၆။ ( )  ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်ေဆာငရွ် ်ေနစဉ်အတွင်ဵ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို မမီရှင်မျောဵ  

အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵ ို စစ်ေဆဵခွငဴ်ေတာင်ဵ ခဳပါ  တရာဵရုဳဵသည် အပုိင်ဵ (၆) 

လုပ်ငန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ၏လ ်ဝယ်ရိှေသာ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵ ို စစ်ေဆဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင် 

သည်။ 

 (ခ) ဤခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်သည်ေအာ ်ေဖာ်ခပပါတို္ဓ ို ဖယ်ထုတ်ခခင်ဵ ၊  န့်သတ်ခခင်ဵ မရိှေစရ- 

  (၁) အစိုဵရဌာန သုိ္ဓမဟုတ် အစိုဵရဌာန၏ တာဝန်ေပဵချေ ်အရ တာဝန်ရှိသူ  ဥပေဒနှင်ဴအညီ 

စစ်ေဆဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ  ိုယ်တိုင်  စစ်ေဆဵခခင်ဵ  ို 

ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ ။ 

  တရာဵရဳုဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 



၁၁၇။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာင်ရာမှ 

ေပ္ဒေပါ ်လာေသာ မည်သညဴ် ိစ္စရပ်အတွ ်မဆို တရာဵရုဳဵ၏ လမ်ဵ ညွှန်ချေ ်ရယူရန် ေလျှာ ်ထာဵ 

နိုင်သည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ သုိ္ဓမဟုတ် အစုရှယ်ယာဝငတ်စ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည် 

 ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်မှေပ္ဒထ ွ်လာသည်ဴ ခပဿနာတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန် 

တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ တရာဵရုဳဵသည် မိမိ  တရာဵမျှတမပီဵ အ ျေ ို ဵခဖစ်ေစမည်ဟု 

ယဳု  ည်ပါ  သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်၍ 

ေလျှာ ်ထာဵချေ ်တစ်ရပ်လဳုဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသခဖစ်ေစ လ ်ခဳနိုင်သည်ဴအခပင် 

အခခာဵသငဴ်သည် ထင်ခမငသ်ည်ဴအမိန့်ချေမှတ် နိုင်သည်။ 

  ေစဴစပ်ခဖန်ေခဖခခင်ဵ 

၁၁၈။ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် မမီစာဵမျောဵအ  ာဵ 

ေပ္ဒေပါ ်လာသည်ဴ ေအာ ်ပါအခငင်ဵပွာဵမှုမျောဵ ို ေခဖရှင်ဵနိုင်ရန်အတွ ် ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖသူ ို 

ခန့်ထာဵနိုင်သည်- 

 ( ) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ  ရရန်ရိှသညဴ် သုိ္ဓမဟုတ် ေပဵရန်ရှိသည်ဴေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ၊ 

 (ခ) ထပ်မဳအဆိုခပုမည်ဴအပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်။ 

  မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ 

၁၁၉။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ ်လျှင် မမီရှငမ်ျောဵ 

အစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပေပဵရမည်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၁၂၂ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် အချေနိ် ာလအတွင်ဵ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ်တစ်ခု ို အတည်ခပုလိုခခင်ဵ ရိှ မရိှ ဆုဳဵခဖတ်ရန်ခဖစ်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) စုစုေပါင်ဵမမီရှင်အေရအတွ ်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵအထ ် မမီရှင်မျောဵ  ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် စုစုေပါင်ဵေ  ဵမမီ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်ဵအထ ်ပိုင်ဆိုင်သည်ဴ မမီရှင်မျောဵ  

ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ မည်သည်ဴ 

အချေနိ်တွင်မဆို မမီရှင်မျောဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵတိုင်ပင်သငဴ်သည်ဟု ထင်ခမင်လျှင် အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ 

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵပနိုင်သည်။ 

 (ဂ) အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပခခင်ဵ  ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ   ျေင်ဵ ပရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ေခပာင်ဵလဲခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၁၂၀။ ( ) ပုဒ်မ ၁၈၁ ပုဒမ်ခွဲ ( )၊ (ခ) နှငဴ် (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၂ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) နှငဴ် ပုဒ်မ ၁၈၃ ပုဒမ်ခွဲ 

(ခ)၊ (ဂ) နှငဴ် (ဃ) တို္ဓအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအာဵ ရာထူဵ မှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ ၊ 

ရာထူဵ ေနရာလစ်လပ်ခခင်ဵနှင်ဴ လစ်လပ်ေသာရာထူဵေနရာတွင် အစာဵထိုဵခန့်ထာဵခခင်ဵ နှင်ဴ 



သ ်ဆိုင်သည်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို  ယ်ဆယ်ေရဵအဆငဴတ်ွင် ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

အက ဳေပဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အသုဳဵခပု နိုင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် မမီရှငမ်ျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ို အစာဵထိုဵ ခန့်ထာဵခဲဴခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထုိအာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ 

မမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ ် ရရိှရန် လိအုပ်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ို ခန့်အပ်မပီဵပါ  ၎င်ဵသည် 

ထိုသုိ္ဓခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ  ို မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳသုိ္ဓ အလုပ်လုပ် ိုငရ် ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်ေရဵဆဲွခခင်ဵနှင်ဴ ပါဝင်ရမည်ဴအချေ ်မျောဵ 

၁၂၁။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို လုပ်ငန်ဵ ခဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်ဵ၏ သေဘာတူညီချေ ်ခဖငဴ် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ခဖစ်ေစ ေရဵဆွဲရမည်။ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်တွင် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵ ပါဝင်ရမည်- 

  (၁) အစီအစဉ် ို က ီဵ  ပ်မည်ဴသူ၊ 

  (၂) သ ်ဆိုငရ်ာဒါရို ်တာမျောဵ၊ ပိုင်ရှင်မျောဵ၊ အစုဝင်မျောဵနှငဴ် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ 

အခန်ဵ ဏ္ဍနှငဴ် တာဝန်မျောဵ၊ 

  (၃) မမီရှငမ်ျောဵ၏ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ ို ေ ျေေအဵညိှနှိုင်ဵ ထာဵသည်ဴ အတိုင်ဵအတာနှငဴ် သေဘာသဘာဝ၊ 

ပစ္စည်ဵအမျေ ို ဵအမည်နှငဴ် ေပဵေချေမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ ၊ 

  (၄) မမီစာဵအေပ္ဒ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ မှ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ သေဘာသဘာဝနှငဴ် ယင်ဵ အတွ ် 

ခွငဴ်ခပု ာလ၊ 

  (၅) လုပ်ငန်ဵ ို ေ  ဵမမီေလျောဴေပါ္ဓေပဵမည်ဴ အတိုင်ဵ အတာ၊ 

  (၆)လုပ်ငန်ဵသည်  ုမ္ပဏီတစ်ခုခဖစ်လျှင် အစုရှယ်ယာဝင်မျောဵ၏ အစုရှယ်ယာအ ျေ ို ဵအခမတ် ို 

ညိှနှိုင်ဵ ေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵ ခခင်ဵအတိုင်ဵအတာ၊ 

  (၇) ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်မည်ဴ အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ သုိ္ဓမဟုတ် သေဘာတူစာချေုပ် 

(ရိှလျှင်) ပါအချေ ်အလ ်မျောဵ၊ 

  (၈) အစီအစဉ် ိုရပ်စဲမည်ဴ အေခခအေနမျောဵနှငဴ် အစီအစဉ် ို ေအာင်ခမင်စွာအေ ာငအ်ထည်ေဖာ်မပီဵ 

ပါ   လုပ်ငန်ဵ ို ဒါရို ်တာမျောဵ၊ ပိုင်ရှင်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အစုဝငမ်ျောဵ၏ အပု်ချေုပ်မှုေအာ ်တွင် 

ခပန်လည် ထာဵရှိရမည် သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵသည်  ုမ္ပဏီခဖစ်လျှင် 

မှတ်ပုဳတင်ပယ်ဖျေ ်မညဴ်ေဖာ်ခပချေ ်၊ လုပ်ငန်ဵသည် အစုစပ်လပု်ငန်ဵခဖစ်လျှင် 

ဖျေ ်သိမ်ဵမည်ဴေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၉) အစီအစဉ်အာဵ လိ ု်နာရမည်ဴ မမီရှင်မျောဵအ  ာဵ ေ  ဵမမီမျောဵ ို ခွဲေဝေပဵမည်ဴအစီအစဉ်နှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၁၀) အစီအစဉ်အရခွငဴ်ခပုေပဵနိုင်သညဴ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵတွင် 

ထိေုတာင်ဵ ဆိုခွငဴ်ေပ္ဒေပါ ်သည်ဴေန့ရ ် သုိ္ဓမဟုတ် 



ယင်ဵ မတိုင်မီေန့ရ ်၊(ထိုရ ်သည် ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ် စတငသ်ည်ဴေန့ရ ်ထ ် ေနာ ် 

မ ျေေစရ) 

  (၁၁) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှငမ်ျောဵ အဆိခုပုထာဵမှုအေပ္ဒ အစီအစဉ်အရ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ် 

ေစနိုင် သည်ဴ အတိုင်ဵ အတာ၊ 

  (၁၂) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ အခခာဵ ိစ္စရပ်မျောဵ။ 

 (ဂ) အစီအစဉ် ို ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ခဖငဴ် မမီရှငမ်ျောဵမှ ခပန်လည်ရရိှနိုငမ်ည်ဴ ေငွေ  ဵပမာဏသည် 

အစီအစဉ်  ိ ုေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မရှိပါ  မမီရှင်မျောဵမှ ခပန်လည်ရရိှနိုငဖ်ွယ်ရှိမည်ဴ ေငွေ  ဵပမာဏနှငဴ် 

အနည်ဵဆုဳဵညီမျှ မှုရိှသည်ဴ ပမာဏခဖစ်ရမည်။ 

 (ဃ) ေတာင်ဵ ခဳမှုမျောဵ၏ ဦဵစာဵေပဵအစဉ်သည် အစီအစဉ် ို ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မရှိပါ လည်ဵ ရိှေနမည်ဴ 

ဦဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုင်ဵ ခဖစ်ရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် မတူညေီသာ ေ  ဵမမီဦဵစာဵေပဵအစဉ်ေ  ာငဴ် 

မျောဵစွာအ ျေ ို ဵထိခို ်နိုင်ဖွယ်ရိှသည်ဴ မမီရှငအ်တန်ဵအစာဵတို္ဓသည် အစီအစဉ်မဲခွဲခခင်ဵတွင် 

ပါဝင်မဲေပဵမပီဵ ထိမုဲခွဲရာတွင် မမီရှငအ်ေရအတွ ်အာဵခဖငဴ်လည်ဵေ ာင်ဵ၊ 

ေ  ဵမမီတန်ဖိုဵအာဵခဖငဴ်လည်ဵေ ာင်ဵ  အမျောဵစု မဲေပဵလျေ ် သေဘာတူညီလျှင် 

ထိဦုဵစာဵေပဵအစဉ်အတိုင်ဵ  ခဖစ်ရန်မလိုအပ်ေစရ။ 

  အဆုိခပုခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ုိ ခဖန့်ေဝခခင်ဵ 

၁၂၂။ ( ) ပုဒ်မ ၁၂၁ နှငဴအ်ညီ ခပုစုထာဵသည်ဴ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ်မိတ္တူ ို မမီရှငတ်ိုင်ဵ ၏ 

ေနာ ်ဆုဳဵလိပ်စာသုိ္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။ ထိမုိတ္တူတွင် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵ ထည်ဴသွင်ဵအသိေပဵရမည်- 

  (၁) မိတ္တူရရိှသူသည် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓသည်ဴေန့မှ ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ  အဆိခုပုခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို လ ်ခဳေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်  န့် ွ ်ေ  ာင်ဵ 

မဲေပဵရမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ နှငဴ် လ ်ခဳေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်  န့် ွ ်ေ  ာင်ဵခပန်  ာဵစာ ို 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵထဳသို္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေပဵပို္ဓရမညခ်ဖစ်ေ  ာင်ဵ ၊ 

  (၂) အဆိခုပုခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) ပါအတိုင်ဵ ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ 

မမီရှင်အာဵလုဳဵ ရရန်ရှိေသာ ေ  ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်ပုိေသာ မမီရှင်မျောဵနှငဴ် 

စုစုေပါင်ဵမမီရှင်အေရအတွ ်၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်ပိေုသာ မမီရှင်မျောဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ 

 န့် ွ ်ခခင်ဵ မရိှလျှင် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓသည်ဴေန့မှ ၂၈ ရ ် ေ ျော်လွန်  

အတညခ်ဖစ်မည် ခဖစ်ေ  ာင်ဵ။ 

 (ခ) မမီရှငမ်ျောဵသုိ္ဓေပဵပို္ဓသည်ဴ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ၊ အဆိခုပုခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီရငခ်ဳစာတို္ဓ 

နှငဴအ်တူ ပုဒ်မ ၁၀၂ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒ်မခွဲငယ် (၅) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ၏အစီရငခ်ဳစာတို္ဓလည်ဵ ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဂ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵတွင် ဤပုဒ်မအရ ေဆာငရွ် ်ရာ၌- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် စတငမ်ပီဵေနာ ် တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေငစ်ွာ 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်၊ 



  (၂) မည်သညဴ် ိစ္စရပ်တွင်မဆို အပုိင်ဵ  ၆ လုပ်ငန်ဵစဉ်စတငသ်ည်ဴေန့မှ ရ ်သတ္တပတ် (၁၀) 

ပတ်အတွင်ဵ ေဆာငရ်ွ ်ရမည်။ 

 (ဃ) အပိုင်ဵ(၆) လုပ်ငန်ဵအတွ ် ဤပုဒမ်အရ ေပဵပို္ဓရမညဴ်စာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵ ို အီလ ်ထေရာနစ် 

နည်ဵ ခဖငဴ် ေပဵပို္ဓရန် နည်ဵ လမ်ဵ မျောဵ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵနိုင်သည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ုိ အတည်ခပုရန်အတွ ် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူခခင်ဵ 

၁၂၃။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် အဆိခုပုခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ် ို ၂၁ ရ ် 

အတွင်ဵေပဵပို္ဓ၍ ပုဒ်မ၁၂၂ နှငဴအ်ညီ အသိေပဵအေ  ာင်ဵ  ာဵမပီဵေနာ ် 

ေအာ ်ပါအချေ ်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် ညီညတွ်မှသာလျှင် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူရန် 

ဆငဴဆ်ိုနိုင်သည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ေ  ဵမမီစုစုေပါင်ဵ တန်ဖိုဵ၏ သဳုဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ ထ ်ပုိေသာ 

မမီရှင်မျောဵ  အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒေပဵရန် ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵ  အဆိခုပုခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို  န့် ွ ်ခဲဴေသာ်လည်ဵ 

ထုိအစီအစဉ် ို အတညခ်ပုရန်အတွ ် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ အလာဵအလာမျောဵရှိသည် သုိ္ဓမဟုတ် 

အစီအစဉ်၏အချေ ်အလ ် အချေ ို ့အာဵ ခပငဆ်င်သငဴ်သည်ဟု ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ  

ထင်ခမငခ်ခင်ဵ ။ 

 (ခ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ သေဘာတူညီချေ ်အရ အစီအစဉ်ပါအချေ ်မျောဵ ို မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ 

တွင် ခပငဆ်ငန်ိုင်မပီဵ မမီရှငမ်ျောဵ  အစီအစဉ်ခပင်ဆင်ချေ ် ို အဆိုပါအစည်ဵအေဝဵတွငပ်င် 

မဲေပဵဆုဳဵခဖတ် နိုငသ်ည်။ 

 (ဂ) မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် လ ်ေခမှာ ်၍ မဲခွဲနိုင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် တ ်ေရာ ်လာသညဴ် မမီရှင် 

တစ်ဦဵဦဵ  နည်ဵ လမ်ဵတ ျေ မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရန် ေတာင်ဵ ဆိုပါ  လုေဳလာ ်သည်ဴ မဲအမျောဵစု ရရိှခခင်ဵ  ရိှ 

မရိှ သိရိှနိုင်ရန်အတွ ် ထိမုဲမျောဵ ို မှတ်တမ်ဵတငေ်ရတွ ်ရမည်။ 

 (ဃ) ဤပုဒမ်အရ တငခ်ပထာဵသညဴ် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို 

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ - 

  (၁) ခပငဆ်ငခ်ျေ ်မရိှဘဲ အတညခ်ပုနိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) ခပငဆ်င်ချေ ်ခဖငဴ် အတညခ်ပုနိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၃) ပယ်နိုင်သည်။ 

 (င) အဆိခုပုခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် (ခပငဆ်င်ချေ ်မျောဵအပါအဝင်)  ိ ုပုဒ်မ ၁၂၅ တွင် 

ခပဋ္ဌာန်ဵ ထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  မမီရှင်အမျောဵစု  သေဘာတူညီပါ  အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် အစီအစဉ်ပါအချေ ်မျောဵ ို တရာဵဝင်မှတ်တမ်ဵတငခ်ပင်ဆင်ရမည်။ 

ထိမုှတ်တမ်ဵ ို အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ိုယ်စာဵနှငဴ် အဆိခုပုအစီအစဉ် က ီဵ  ပ်သူတို္ဓ  

လ ်မှတ်ေရဵထိုဵ နိုငရ်န် စီစဉ်ေပဵရမည်။ 



 (စ) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ခုခုနှငဴ်အညီ အစည်ဵ အေဝဵသဘာပတိမှ အဆုဳဵ အခဖတ်ေပဵေသာ 

မဲေပဵပိုင်ခွငဴ် ို  ျေငဴ်သဳုဵပုဳ သုိ္ဓမဟုတ် မမီစာဵ၏ တွဖဲ ်လုပ် ိုငသ်ူမမီရှင ် ၎င်ဵတို္ဓ၏ မဲေပဵခွင်ဴ ို 

တစ်စုဳတစ်ခုေသာနည်ဵခဖငဴ်  ျေငဴ်သဳုဵပုဳေ  ာငဴ် မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို 

အတညခ်ပုခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အတညမ်ခပုခခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုငမ်ပီဵ 

တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါအမိန့်မျောဵ ို ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) အတည်ခပုခဲဴသညဴ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို ပယ်ဖျေ ်သည်ဴအမိန့်၊ 

  (၂) အတညမ်ခပုခဲဴသည်ဴ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ိုပယ်ဖျေ ်၍ အတည်ခပုသည်ဴအမိန့်၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) အရ ချေမှတ်ေသာအမိန့်နှငဴ် ဆ ်စပ်ေသာ အခခာဵလိုအပ်သည်ဴ အမိန့်။ 

 (ဆ) ဤပုဒ်မနှငဴ်အညီ တငသွ်င်ဵ လာေသာ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် ို စဉ်ဵစာဵဆင်ခခင်ရာတွင် 

ထိဆုုဳဵခဖတ်ချေ ် ို အတညခ်ပုခခင်ဵ ခဖငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အတည်မခပုခခင်ဵ ခဖငဴ် ခဖစ်နိုငေ်သာ 

မမီရှင်အာဵလုဳဵ ၏အ ျေ ို ဵ၊ မမီရှင်မျောဵအတွ ် ခဖစ်နိုင်ေသာေ ာင်ဵ  ျေ ို ဵနှငဴ် ဆိုဵ ျေ ို ဵမျောဵနှငဴ် 

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ို စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ုိ အတည်ခပုရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ 

၁၂၄။ ( ) ဤအပိုင်ဵအရ လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် 

စတငသ်ည်ဴေန့မှ ရ ်သတ္တပတ် (၁၀) ပတ်အတွင်ဵ  အတညခ်ပုနိုင်ခခင်ဵမရှိပါ  ထိုအပုိင်ဵ  (၆) 

လုပ်ငန်ဵစဉ် ရပ်စဲသွာဵမည်ခဖစ်မပီဵ ထုိသို္ဓရပ်စဲသွာဵေ  ာင်ဵ ို ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳ အေ  ာင်ဵ   ာဵ 

ရမည်- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၊ 

  (၂) မှတ်ပုဳတင်အရာရိှ၊ 

  (၃) ပုဒ်မ ၁၂၂ ပုဒမ်ခွဲ( ) အရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် မိတ္တူေပဵပို္ဓထာဵသူမျောဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေပဵပို္ဓသည်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာသည် နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ ပုဳစဳ 

အတိုင်ဵ ခဖစ်ရမည်။ 

 (ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို 

လ ်ခဳရရိှလျှင် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မှုသည်ရပ်စဲေစရမည်။ 

 (ဃ) မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို လ ်ခဳရရိှလျှင် 

ထိစုာ ို မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ သွင်ဵ ရမည်။ 

 (င) မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် ို ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵမရိှဘဲ လိ ု်နာရန် 

ပျေ ် ွ ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴပိုငရှ်င် သုိ္ဓမဟုတ် ဒါရို ်တာအာဵ ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ် မပိေုသာ 

ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

အခန်ဵ (၄) 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် 

အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် စတင်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ခခင်ဵ 



၁၂၅။ ( ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်သည် ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် 

စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစရမည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ပုဒ်မ ၁၂၂ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအတိုင်ဵ  လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်မပီဵ 

ခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၁၂၃ အရ အစည်ဵအေဝဵ ို မ ျေင်ဵပခဲဴသည်ဴအခပင် မမီရှင်အာဵလုဳဵရရန်ရိှေသာ ေ  ဵမမီ 

စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵနှငဴ် စုစုေပါင်ဵ မမီရှင်အေရအတွ ်၏ 

ငါဵဆယ်ရာခိုင် နှုန်ဵထ ်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ န့် ွ ်ခခင်ဵ  ို ပုဒ်မ ၁၂၂ အရ ၂၁ 

ရ ်ေ ျော်သည်အထိ မရရိှခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၃) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို အတည်ခပုရန်အတွ ် ပုဒ်မ ၁၂၃ အရ မမီရှငမ်ျောဵ 

အစည်ဵအေဝဵ ို  ျေင်ဵ ပခဲဴမပီဵ မမီရှင်အာဵလုဳဵရရန်ရိှေသာ ေ  ဵမမီစုစုေပါင်ဵ တန်ဖိုဵ၏ 

ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ ထ ်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵနှငဴ် စုစုေပါင်ဵ မမီရှင်အေရအတွ ်၏ 

ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ ို ခပင်ဆင်ေရဵ ဆွဲထာဵသညဴ် အစီအစဉ်အာဵ 

မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင်  န့် ွ ်ခဲဴမှု မရိှခခင်ဵ။ 

 (ခ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် မမီရှင်မျောဵ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိနှငဴ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသူမျောဵထဳသုိ္ဓ အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၂ ရ ် 

အတွင်ဵ အစီရငခ်ဳ တငခ်ပရမည်။ 

 (ဂ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵခဲဴသည်ဴ 

မှတ်တမ်ဵမိတ္တူ ို မမီရှင်မျောဵ  ေတာင်ဵ ခဳလာပါ  ထုတ်ေပဵရမည်။ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို ခိုင်လုဳေသာ 

အေ  ာင်ဵမရိှဘဲ လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵ 

ထ ်မပိုသည်ဴ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

 (င) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ်ပါ တရာဵဝင်စာရွ ်စာတမ်ဵ ို ၁၄ ရ ် အတွင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

တရာဵရုဳဵ  တိုဵခမှငဴ်သတ်မှတ်သည်ဴ ာလအတွင်ဵ  အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵနှငဴ် 

အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူတို္ဓ  လ ်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။ ထိသုို္ဓ လ ်မှတ်ေရဵထိုဵ မပီဵေနာ ် 

စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်။ 

  ခန့်အပ်ခခင်ဵ ုိ အေ  ာင်ဵ   ာဵခခင်ဵ 

၁၂၆။ ( ) ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသည်ဴ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည်၎င်ဵ အာဵခန့်အပ်မပီဵ အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၂ 

ရ ် အတွင်ဵ ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ရမည်- 

  (၁) ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ ို အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသို္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵရမည်။ ထို္ဓေနာ ် 

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါနည်ဵလမ်ဵ အတိုင်ဵ  အမျောဵသိေစရန် ေ  ညာရမည်၊ 

  (၂) ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ ို မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ အေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်။ မှတ်ပုဳတင် 

အရာရိှသည် တတ်နိုင်သမျှေဆာလျေင်စွာ မှတ်ပုဳတင် စာရင်ဵေရဵသွင်ဵ ရမည်၊ 



  (၃) ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ ို လိပ်စာသိသမျှေသာ  ုမ္ပဏီ၏မမီရှငမ်ျောဵထဳ အေ  ာင်ဵ   ာဵ 

ရမည်။ 

 (ခ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ခိုင်လုဳေသာအေ  ာင်ဵ မရိှဘဲ ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို 

လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ 

ဒဏေ်  ဵေငွတပ်ရို ်ရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏ ေနာ ်ဆ ်တဲွအ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ 

၁၂၇။ ( ) ဤအပုိင်ဵ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် မဆန့် ျေငေ်စဘဲ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵ အစီအစဉ်သည် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵနှငဴမ်မီရှင်မျောဵ၊ အစုရှယ်ယာရှင်မျောဵအ  ာဵ 

ေ ျေေအဵညှိနှိုင်ဵချေ ် ခဖစ်သည်။ 

 (ခ) ဤအပုိင်ဵ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် မဆန့် ျေင်ေစဘဲ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

အစီအစဉ်သည် ေအာ ်ပါတို္ဓအေပ္ဒတွင် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုရိှသည်- 

  (၁) ပါဝင်မဲေပဵခဲဴခခင်ဵမရိှေစ ာမူ အစုရှယ်ယာဝငမ်ျောဵ၏ အစုရှယ်ယာ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊ 

  (၂) အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပသည်ခဖစ်ေစ၊ မ ျေင်ဵပသည်ခဖစ်ေစ၊ အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓတ ်ေရာ ်ခဲဴသည် 

ခဖစ်ေစ၊ မတ ်ေရာ ်ခဲဴသည်ခဖစ်ေစ၊ အစီအစဉ် ို ေထာ ်ခဳမဲေပဵသည်ခဖစ်ေစ မေပဵသည်ခဖစ်ေစ 

မမီရှင်မျောဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ။ 

 (ဂ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴအချေနိ်တွင် တရာဵရုဳဵ၌ 

စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွခဳရန်အတွ ် သမ္မာန်စာ ို ဆိုင်ဵငဳဴထာဵလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴအမှု သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွခဳသည်ဴအမှု ို စတငစ်ွဲဆိုခဲဴမပီဵ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအဆငဴ်တွင် ဆိုင်ဵငဳဴထာဵလျှင်- 

  (၁) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴအမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

လူမဲွခဳသည်ဴအမှုတွင် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ  ို တငခ်ပရမည်၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထငခ်မင်သည်ဴအတိုင်ဵ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

လူမဲွခဳရန် အတွ ် ေလျှာ ်လွှာ ို ပလပ်ရမည် သုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴအမိန့် 

သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳသည်ဴအမိန့် ို ပယ်ဖျေ ်ရမည်။ 

  အ ျေ ို ဵသ ်ဆုိင်သူမျောဵအေပ္ဒ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်၏ သ ်ေရာ ်မှု  

၁၂၈။ ( ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) တို္ဓ ို မဆန့် ျေင်ေစဘဲ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်သည် 

 ယ်ဆယ်ခခင်ဵအဆငဴ်စတငသ်ည်ဴေန့တွင်ခဖစ်ေစ၊ မစတငမ်ီခဖစ်ေစ ေပ္ဒေပါ ်ခဲဴေသာ မမီရှငမ်ျောဵ၏ 

ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵအာဵလုဳဵအေပ္ဒ စည်ဵ ေနှာင်အာဵရှိသည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) သည် ေအာ ်ပါအချေ ်တစ်ရပ်ရပ်မှအပ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင်မျောဵ  

၎င်ဵအာမခဳရရိှထာဵေသာပိုင်ဆိုင်မှု ို ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ  

နှငဴ်သ ်ဆိုငခ်ခင်ဵ မရိှေစရ- 



  (၁) အစီအစဉ် ို အတည်ခပုရန်အတွ ် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်မျောဵ  ေထာ ်ခဳမဲေပဵခဲဴမပီဵ 

ထိအုစီအစဉ်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵအတွ ် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵ  ပုဒ်မ ၁၂၉ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်အတိုင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) သည် ေအာ ်ပါအချေ ်တစ်ရပ်ရပ်မှအပ ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ၏ ပစ္စည်ဵ 

နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို ထိခို ်ခခင်ဵမရှေိစရ- 

  (၁) အစီအစဉ် ို အတည်ခပုရန်အတွ ် ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ  ေထာ ်ခဳမဲေပဵခဲဴမပီဵ 

ထိအုစီအစဉ်တွင်လည်ဵ ၎င်ဵအတွ ် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵ  ပုဒ်မ ၁၂၉ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်အတိုင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်သည် ေအာ ်ပါတို္ဓအေပ္ဒတွင်လည်ဵ စည်ဵ ေနှာင်အာဵရိှသည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ သ ်ဆိုင်ရာအရာရိှမျောဵ၊ ပိုင်ရှငမ်ျောဵနှင်ဴ အစုဝငမ်ျောဵ၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲ (င) နှငဴ် မဆန့် ျေငေ်စဘဲ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည်  ုမ္ပဏီခဖစ်လျှင်  ုမ္ပဏီ၏ 

အစုရှယ်ယာရှင်မျောဵ။ 

 (င) ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ်သည် အစုရှယ်ယာရှငမ်ျောဵ၏အ ျေ ို ဵ ို ထိခို ်နစ်နာေစမည်ဴ 

ရှယ်ယာမျောဵညိှနှိုင်ဵေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵ ခခင်ဵ  မခပုလုပရ်။ 

 (စ) ထိုရှယ်ယာမျောဵတွင် တန်ဖိုဵအေလျောဴတွ ်နုတ်မပီဵေနာ ် တန်ဖိုဵမရိှေတာဴလျှင် ပုဒမ်ခွဲ (င) ၏ 

ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵအရ ရှယ်ယာမျောဵ ို ညိှနှိုင်ဵေလျောဴေပါ္ဓခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵ ခခင်ဵသည် 

အစုရှယ်ယာ ရှင်မျောဵ၏ အ ျေ ို ဵ ို ထိခို ်နစ်နာသည်ဟု မှတ်ယခူခင်ဵ မရိှေစရ။ 

  တရာဵရဳုဵသည် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပုိင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူ၏ 

အခွင်ဴအေရဵမျောဵ ုိ  န့်သတ်နုိင်ခခင်ဵ 

၁၂၉။ ( ) ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) နှငဴအ်ညီ တရာဵရုဳဵသည် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ အာမခဳ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ 

မမီရှင်အေပ္ဒ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်အရမှတစ်ပါဵ ၎င်ဵ၏ အာမခဳရအ ျေ ို ဵ ခဳစာဵခွင်ဴမျောဵ ို 

တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်တွင် ခွငဴ်ခပုထာဵခခင်ဵမှလွဲ၍ ထုခွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ  စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ  

မခပုရန်အမိန့်ချေ မှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) နှငဴအ်ညီ တရာဵရုဳဵသည် ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူအေပ္ဒ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ်အရမှတစ်ပါဵ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ  အသုဳဵခပုေနေသာ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဝငေ်ရာ ် ေနထိုငေ်သာ သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ဝယ်ရယူထာဵေသာ ၎င်ဵ၏ ပစ္စည်ဵ ို တရာဵရုဳဵ၏ 

အမိန့်တွင် ခွငဴ်ခပုထာဵခခင်ဵ မှလွဲ၍ လ ်ဝယ်ရယူခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် 

ခပန်လည်ရယူခခင်ဵ မခပုရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) သုိ္ဓမဟုတ် (ခ) အရ အမိန့်ချေရာတွင် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵနှင်ဴ 

ညီညွတ်ေ  ာင်ဵ ေ ျေနပ်မှသာလျှင် ထိအုမိန့် ို ချေမှတ်နိုင်သည်- 



  (၁) ထိအုမိန့် ို ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုပါ  အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵ ေအာင်ခမင်ရန်အတွ ် 

က ီဵမာဵေသာဆန့် ျေင်ဘ ် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ ရိှနိုင်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ထိအုမိန့်ပါအချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ် အခခာဵသ ်ဆိုင်ေသာ  ိစ္စရပ်မျောဵတွင် 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ် ရမမီရှင်၊ ပိုင်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အငှာဵချေထာဵသူတို္ဓ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို 

လုေဳလာ ်စွာ အ ာအ ွယ်ေပဵခခင်ဵ။ 

  အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ အခန်ဵ ဏ္ဍ 

၁၃၀။ ( ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၊တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ  

ခဖစ်သည်- 

  (၁) အစီအစဉ်ချေမှတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အခန်ဵ (၅) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ အစီအစဉ်ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ 

တာဝန်မျောဵ။ 

 (ခ) ဤအပုိင်ဵ အရ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ ေဆာငရွ် ်ရမည်ဴအပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ေအာ ်ပါတို္ဓ 

ပါဝင်သည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ေအဵဂျေငဴ်အခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အစီအစဉ် ို တတ်နိုင်သမျှ ေဆာလျေငစ်ွာနှငဴ် ထိေရာ ်စွာ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ။ 

  တရာဵရဳုဵ  ညွှန်  ာဵနုိင်သည်ဴအာဏာ 

၁၃၁။ ( ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ယင်ဵ ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

ေပ္ဒေပါ ်လာသည်ဴ  ိစ္စရပ်တစ်စုဳတစ်ရာနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵမှ ညွှန်  ာဵေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵ 

နိုင်သည်။ 

 (ခ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၊ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ရှယ်ယာဝင် သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည် 

အစီအစဉ် အဆင်ဴတွငေ်ပ္ဒေပါ ်သည်ဴ ခပဿနာ ို အဆုဳဵ အခဖတ် ေပဵရန်အတွ ် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

ေလျှာ ်ထာဵ နိုငသ်ည်။ တရာဵရုဳဵသည် ညွှန်  ာဵချေ ်ေပဵရာတွင် သုိ္ဓမဟုတ် ခပဿနာ ို 

အဆုဳဵ အခဖတ်ေပဵရာတွင် တရာဵမျှတမှုရိှမည်ဟု ထင်ခမငလ်ျှင် သငဴ်ေတာ်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ် 

သတ်မှတ်၍ ေလျှာ ်ထာဵမှု အာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုနိုင်သည် 

သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵသငဴ်သည်ဴ ထင်ခမင်သည်ဴအမိန့် ို ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်ေဆာင်ရွ ်ေနေ  ာင်ဵ အသိေပဵေ  ညာခခင်ဵ  

၁၃၂။ ( ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ အစီအစဉ်အဆငဴတ်ွင် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ် 

မျောဵ၌ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေဆာငေ်နေ  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပပါရိှရမည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၊ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ ိုယ်စာဵ သုိ္ဓမဟုတ် အစီအစဉ် က ီဵ  ပ်သူ၏ 

ေငွေတာင်ဵ ခဳလွှာမျောဵ၊  ုန်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ်ာ 

ေပဵပို္ဓစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ၊ 



  (၂) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ဝ ်ဘ်ဆို ်မျောဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ ေငွေတာင်ဵခဳလွှာမျောဵ၊  ုန်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာငမ်ှု 

အမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ေပဵပို္ဓစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ ဆိုသည်မှာ 

စာရွ စ်ာတမ်ဵခဖငဴခ်ဖစ်ေစ၊ အလီ ်ထေရာနစ်နည်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ 

ေဖာ်ခပသည်ဴ ပုဳစဳ ိဆုိုသည်။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မပါ ေဆာင်ရွ ်ရန် အချေ ်မျောဵ ို လို ်နာရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် ပျေ ် ွ ်မှု ို သိလျေ ်နှငဴ် 

ခဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစခွငဴ်ခပုသည်ဴ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ အရာရိှနှငဴ် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ 

အစီအစဉ် က ီဵ  ပ်သူအာဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည်  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုသညဴ် ဒဏေ်  ဵေငွ ို 

တပ်ရို ်ရမည်။ 

  အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူအာဵ အစာဵထုိဵခခင်ဵ 

၁၃၃။ ( ) ပုဒ်မ ၁၈၁ ပုဒ်မခွဲ ( )၊ (ခ)နှငဴ် (ဃ)၊ ပုဒ်မ ၁၈၂ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) နှငဴ် ပုဒ်မ ၁၈၃ ပုဒမ်ခွဲ 

(ခ)၊ (ဂ) နှငဴ် (ဃ) တို္ဓအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအာဵ ရာထူဵ မှ ထုတ်ပယ်ခခင်ဵ ၊ 

ရာထူဵ ေနရာလစ်လပ်ခခင်ဵနှင်ဴ လစ်လပ်ေသာ ရာထူဵေနရာတွင် အစာဵထိုဵ ခန့်ထာဵခခင်ဵ တို္ဓနှင်ဴ 

သ ်ဆိုင်သည်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အဆငဴ်တွင် အစီအစဉ် 

က ီဵ  ပ်သူ နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ အသုဳဵခပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ ို ခန့်အပ်မပီဵပါ  ၎င်ဵသည် ထိုသုိ္ဓ ခန့်အပ်ေ  ာင်ဵ  ို 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသုိ္ဓ အလုပ်လုပ် ိုငရ် ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓရမည်။ 

အခန်ဵ (၅) 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ုိ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ 

  မဲခဲွရာတွင် မဲအမျောဵစု ုိ သတ်မှတ်ခခင်ဵ  

၁၃၄။ ( ) ထပ်ဆင်ဴမအဲမျောဵစု ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ေဖာ်ခပပါနည်ဵနှစ်မျေ ို ဵစလုဳဵ ခဖင်ဴ ရရိှသည်ဴ မဲအမျောဵစု ို 

ဆိုလိုသည်- 

  (၁) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသမူမီရှငတ်ို္ဓ၏ ေ  ဵမမီ စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ပမာဏထ ်ပုိေသာ ေ  ဵမမီ ပိုင်ဆိုင်သူမမီရှင်မျောဵ၊ 

  (၂) အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵသမူမီရှင် စုစုေပါင်ဵအေရအတွ ်၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယင်ဵ အေရအတွ ်ထ ်ပိုေသာမမီရှငမ်ျောဵ။ 

  (ခ) အုပ်စုတစ်စုတည်ဵမဲအမျောဵစု ဆိုသည်မှာ မဲခွဲရာတွင် ထပဆ်ငဴ်မဲအမျောဵစုတွင် ပါဝင်ေသာ အပု်စု 

နှစ်စု အန ် တစ်စု  မဲအမျောဵစုရရိှခခင်ဵ  ို ဆိုသည်။ 

  ရည်ရွယ်ချေ ်ေအာငခ်မင်ပါ  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ်ရပ်စဲခခင်ဵ 

၁၃၅။ ( ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိအုစီအစဉ်နှငဴ် 

သ ်ဆိုင်ေသာ အခခာဵသူမျောဵ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵအာဵ အခပည်ဴအဝ ေဆာင်ရွ ်မပီဵသည်ဴအခပင် 

အစီအစဉ်အရ မမီရှင်မျောဵ၏ ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်မပီဵခဖစ်ပါ  အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် 



ထိုသုိ္ဓ ေဆာင်ရွ ်မပီဵခဖစ်၍ အစီအစဉ်အာဵရပစ်ဲေ  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပပါရိှေသာ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသုိ္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ခ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳသုိ္ဓ 

ေပဵပို္ဓမပီဵပါ  ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ထာဵမှုသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်သည်။ 

 (ဂ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ခိုင်လဳုေသာအေ  ာင်ဵမရိှဘဲ 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေပဵပို္ဓရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ် 

မပိေုသာ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

 (ဃ) အစီအစဉ် ိုေအာငခ်မငစ်ွာ အေ ာငအ်ထည်ေဖာ်မပီဵပါ   ုမ္ပဏီမှတ်ပုတဳငခ်ခင်ဵ မှ အမပီဵ သတ် 

ဖျေ ်သိမ်ဵမည် သုိ္ဓမဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ ို အမပီဵသတ်ဖျေ ်သိမ်ဵမည်ဟု အစီအစဉ်တွင် 

ေဖာ်ခပပါရိှလျှင် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည်  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ ို 

အမပီဵ သတ်ဖျေ ်သိမ်ဵေပဵရန် တစ်ချေနိ်တည်ဵတွင် ေလျှာ ်ထာဵရမည်။ ထိုသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵလျှင် ပုဒ်မ 

၂၁၂ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  အချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ုိ ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ခခင်ဵ  

၁၃၆။ ( ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

အစီအစဉ် ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆငရ်န်အတွ ် အစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူရမည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ  ေတာင်ဵ ဆိုသည်ဴစာ ို လ ်ခဳရရိှခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အစီအစဉ်ပါစည်ဵ မ်ဵချေ ်မျောဵ၏ အဓ ိ ျေေသာ အေ  ာင်ဵအရာမျောဵ ို 

ချေ ို ဵေဖာ ်လျေ ်ရိှသည် သုိ္ဓမဟုတ် ချေ ို ဵေဖာ ်ရန် အလာဵအလာရိှသည်ဟု 

အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ  ထင်ခမင်မပီဵ အစီအစဉ် ို ရပ်စဲခခင်ဵထ ် ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ  

ပိုမုိအ ျေ ို ဵရိှနိုငခ်ခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  အေခခအေနတွင် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည်- 

  (၁) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ မျောဵအတိုင်ဵ  မမီရှင်မျောဵ၏ 

အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပမည်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓရမည်၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵထဳေပဵပို္ဓသည်ဴအေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင် အစီအစဉ်၌ ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်လိုသညဴ် 

အချေ ်မျောဵ၏ မိတ္တူနှငဴ်အတူ ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်- 

   (  ) မည်သည်ဴအတွ ်ေ  ာငဴ် ထိုသုိ္ဓေခပာင်ဵ လဲခပငဆ်င်ေ  ာင်ဵ  ရှင်ဵလင်ဵ ချေ ်၊ 

   (ခခ) မမီရှင်မျောဵသည် ေခပာင်ဵလဲမှု ို ေထာ ်ခဳသငဴ်သည်၊  န့် ွ ်သငဴ်သည် သုိ္ဓမဟုတ် 

အစီအစဉ် ို ရပ်စဲသငဴ်သည်ဟု အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ ထင်ခမငခ်ျေ ်၊ 

   (ဂဂ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ  ထိုသုိ္ဓယူဆရသည်ဴ အေ  ာင်ဵ အရင်ဵ ၊ 

   (ဃဃ) အဆိခုပုထာဵသည်ဴေခပာင်ဵ လဲမှုသည် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်သူ ို 

အ ျေ ို ဵခပုနိုင်ခခင်ဵ  ရိှ မရိှ ေဖာ်ခပချေ ်။ 



 (ဂ) နည်ဵ လမ်ဵ တ ျေ ျေင်ဵ ပသည်ဴ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ထပ်ဆငဴ်မဲ အမျောဵစုရရိှပါ  ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆငမ်ှုသည် အတည်ခဖစ်ေစရမည်။ 

 (ဃ) မဲခွဲရာတွင် ထပဆ်ငဴ်မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ မခပုနိုငဘ်ဲ အပု်စုတစ်စုတည်ဵ မဲအမျောဵစုရရိှပါ  

အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် အဆုဳဵ အခဖတ်ေပဵမည်မဲ ို ေပဵပိုင်ခွငဴ်ရိှသည်။ ထိမုဲသည် အစီအစဉ် 

ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်ငမ်ှုအတွ ် ေထာ ်ခဳမဲေပဵပါ  ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်သည် အတညခ်ဖစ်မပီဵ ခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆငမ်ပီဵခဖစ်သည် မှတ်ယူရမည်။ 

 (င) ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်ငမ်ှုအတွ ် အဆုဳဵ အခဖတ်မခပုနိုင်လျှင် အစည်ဵအေဝဵ သဘာပတိသည် အစီအစဉ် 

 ိ ုရပ်စဲရန် ထပမ်ဳမခဲွဲဆုဳဵခဖတ်ရမည်။ 

 (စ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ိုရပ်စဲရန် ထပဆ်ငဴ်မဲအမျောဵစုရရိှပါ  ရပ်စဲမှုသည် အတည် 

ခဖစ်ေစရမည်။ 

 (ဆ) မဲခွဲရာတွင် ထပဆ်ငဴ်မဲအမျောဵစုခဖငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ မခပုနိုငဘ်ဲ အပု်စုတစ်စုတည်ဵ မဲအမျောဵစုရရိှပါ  

အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် အဆုဳဵ အခဖတ်ေပဵမည်ဴမဲ ို ေပဵပိုင်ခွငဴ်ရိှသည်။ ထိမုဲသည် အစီအစဉ် 

ရပ်စဲရန် အတွ ် ေထာ ်ခဳမဲေပဵပါ  ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်သည် အတညခ်ဖစ်မပီဵ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

အစီအစဉ် ို ရပ်စဲမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

 (ဇ) အစီအစဉ်ရပ်စဲရန် အတည်မခပုနိုင်ပါ  အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် အစီအစဉ် ို ဆ ်လ ် 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ ဤအစည်ဵအေဝဵသည် မူလအစီအစဉ်အေပ္ဒ မည်သုိ္ဓမျှ 

အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု မရိှဟု မှတ်ယူရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ပုဒ်မ ၁၃၈ အရ ေလျှာ ်ထာဵလာလျှင် 

တရာဵရုဳဵသည် အစီအစဉ် ို ရပ်စဲသငဴ်သည်ဟု ယူဆပါ  ရပ်စဲရန် အခွငဴ်အေရဵသည် 

ဆ ်လ ်တည်ရိှ ေနရမည်။ 

 (ဈ) အစီအစဉ်ရပ်စဲရန်ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴပါ  အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ပုဒ်မ ၁၃၉ နှငဴ် အညီ သ ်ဆိုင်ရာ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵ  ို ချေ ်ချေင်ဵေဆာငရွ် ်ရမည်။ 

 (ည) ဤပုဒ်မအရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပမပီဵ အလုပ်လုပ် ိုငရ် ် ၂ ရ ်အတွင်ဵ အစီအစဉ် 

က ီဵ  ပ်သူသည် အစည်ဵအေဝဵဆုဳဵခဖတ်ချေ ်နှငဴ် မဲရလဒ် ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိနှငဴ် 

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵထဳသုိ္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဋ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည်ပုဒ်မခွဲ (ည) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် ို ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵမရိှဘဲ 

လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်ပါ  မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ 

ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

 (ဌ) ဤပုဒမ်အရ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်ငခ်ဲဴလျှင် အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ 

မမီရှင်တစ်ဦဵသည် ထိသုို္ဓေခပာင်ဵလဲခပငဆ်င်ခခင်ဵ  ို ပယ်ဖျေ ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမျှတမှုရိှေစရန်အလို္ဓငာှ 

ထိေုခပာင်ဵ လဲခပငဆ်င်ချေ ်အာဵလုဳဵ ို ခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ် တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ ပယ်ဖျေ ်နိုင်သည် 

သုိ္ဓမဟုတ် အတည်ခပုနိုင်သည်။ 



  ရည်ရွယ်ချေ ်မေအာငခ်မင်သခဖင်ဴ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ုိ မမီရှင်မျောဵ  ရပ်စဲခခင်ဵ  

၁၃၇။ ( ) အစီအစဉ် ို ချေ ို ဵေဖာ ်ခဲဴမပီဵ ပုဒ်မ ၁၃၆၊ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေဆာင်ရွ ်ရန် 

လည်ဵပျေ ် ွ ်သညဴ်အခပင် ချေ ို ဵေဖာ ်မှု ို  ုစာဵမှုမခပုလုပ်ခဲဴလျှင် အစီအစဉ် က ီဵ  ပ်သူသည် 

ေအာ ်ပါအချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရမည်- 

  (၁) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ  ချေ ို ဵေဖာ ်မှုသည် အေရဵပါေသာ ချေ ို ဵေဖာ ်မှုဟု ယူဆမပီဵ 

ထိခုျေ ို ဵေဖာ ်မှု ို  ုစာဵရန်အတွ ် ခွငဴ်ခပုထာဵသည်ဴ အချေနိ် ာလတစ်ရပ် ုန်ဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂) စုစုေပါင်ဵမမီရှင်အေရအတွ ်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်ပိေုသာ မမီရှင်မျောဵ ခဖစ်ေစ၊ 

မမီရှင်တို္ဓ၏ ေ  ဵမမီ စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ ခဖစ်ေစ 

အစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူေပဵရန် ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ။ 

 (ခ) အစည်ဵအေဝဵ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  ျေင်ဵ ပရမည်ခဖစ်မပီဵ 

အစည်ဵအေဝဵသဘာပတိ  ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵအစီအစဉ်ရပ်စဲရန် မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရမည်။ 

 (ဂ) ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်အတည်ခဖစ်ရန် လိုအပ်ေသာမဲအမျောဵစုအေရအတွ ်သည် ပုဒ်မ ၁၃၆၊ ပုဒမ်ခွဲ(စ) နှငဴ ်

(ဆ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအတိုင်ဵခဖစ်သည်။ 

 (ဃ) အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓခခင်ဵ  ို ပုဒ်မ ၁၃၆ ပုဒမ်ခွဲ (ည) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွ ် 

ရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် မေအာင်ခမင်သခဖင်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵစဉ် ုိ အလဲွသဳုဵသခဖငဴ် 

တရာဵရဳုဵ  ရပ်စဲခခင်ဵ 

၁၃၈။ ( ) ဤပုဒမ်သည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်သ ်ဆိုငေ်စရမည်- 

  (၁) အစီအစဉ် ို ချေမှတ်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန် မဲခွဲစဉ်  အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ိစ္စရပ်မျောဵ၊ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဘဏ္ဍာေရဵအေခခအေန တို္ဓနှင်ဴ သ ်ဆိုင်သညဴ် အေရဵပါေသာ အချေ ်အလ ်မျောဵ ို မမီရှငမ်ျောဵထဳ 

ေပဵပို္ဓရာတွင် မှာဵယွင်ဵ၍ခဖစ်ေစ၊လွမဲှာဵေစရန် ရည်ရွယ်၍ခဖစ်ေစ ဆုဳဵခဖတ်ရန် အေရဵပါသည်ဴ 

အချေ ်အလ ် ို ထိမ်ချေန်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို စတငရ်န် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်စဉ်  

က ီဵေလဵေသာဆန့် ျေင်ေဆာငရ်ွ ်မှု ခပုလုပ်ခခင်ဵ၊ 

  (၃) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို စတငရ်န်ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴစဉ်  အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ 

တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်သူမျောဵ၏ ဆ ်နွယ်ေနသူမျောဵ  ပါဝင်မဲေပဵခဲဴခခင်ဵ ေ  ာငဴ်သာ အတည် 

ခဖစ်ခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၄) စာချေုပ်ပါစည်ဵ မ်ဵချေ ်တစ်ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ချေ ်ထ ်ပိုေသာ အချေ ်မျောဵသည် 

မမီရှင်တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမျောဵ ို မမျှမတဘ ်လိ ု်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

မမျှမတအဆငဴ်အတန်ဵခွဲခခာဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵမမီရှငအ်ာဵလုဳဵ၏ အ ျေ ို ဵ ို 

ဆန့် ျေငေ်နခခင်ဵ ၊ 



  (၅) လိ ု်နာရန်တာဝန်ရိှသူ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  အစီအစဉ် ို က ီဵမာဵစွာ 

ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၆) မသငဴ်ေလျော်ေသာ ေနှာင်ဴေနှဵ  န့်  ာမှု သုိ္ဓမဟုတ် မတရာဵမှုမခဖစ်ေစဘဲ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ အစီအစဉ်အာဵ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ရန် မခဖစ်နိုင်ခခင်ဵ ၊ 

  (၇) အစီအစဉ် က ီဵ  ပ်သူသည် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵ ို 

ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၈) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အရည်အချေင်ဵ မခပည်ဴမီသည်ဴ 

အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵခဖစ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  အေခခအေနတစ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ရပ်ထ ်ပိေုသာ အေခခအေနမျောဵအရ 

အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ သုိ္ဓမဟုတ် အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူ မည်သူမဆို အစီအစဉ် ို ရပ်စဲေပဵရန် 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပါ  အေခခအေနမှလွ၍ဲ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏အစီအစဉ် ရပ်စဲခခင်ဵ သည် 

ထိအုစီအစဉ်အရ ယခင်ေဆာင်ရွ ်ခဲဴမှုမျောဵ ို မထခိို ်ေစရ။ 

 (ဃ) တရာဵရုဳဵ  အစီအစဉ်တစ်စုဳတစ်ရာ ရပ်စဲေ  ာင်ဵ  အမိန့်ချေမှတ်သည်ဴအခါ အစီအစဉ်အရ 

ရရိှထာဵေသာ အ ျေ ို ဵအခမတ်မျောဵ ို ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်င်ရန်လိအုပ်သည်ဟု ထင်ခမငလ်ျှင် 

ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ် မျောဵအေပ္ဒ ေနာ ်ဆ ်တွဲ အမိန့်မျောဵလည်ဵ ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) အစီအစဉ် ိုခဖစ်ေစ၊ အစီအစဉ်အရ ချေုပ်ဆိုသည်ဴ ပဋိညာဉ် ိုခဖစ်ေစ ချေ ို ဵေဖာ ်သူ၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ တွဲဖ ်လုပ် ိုင်သူနှငဴ် ပတ်သ ်သူ။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှငဴ် (၄) တို္ဓအရ ေလျှာ ်ထာဵလိလုျှင် တရာဵရုဳဵ  

ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵရိှသည်ဟု ယူဆသည်မှအပ မမီရှင်မျောဵ  အစီအစဉ် ို စတငရ်န် 

ဆုဳဵခဖတ်သည်ဴေန့မှ ၂၈ ရ ်အတွင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵရမည်။ 

အခန်ဵ (၆) 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵသုိ္ဓ  ူဵေခပာင်ဵခခင်ဵ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵသုိ္ဓ  ူဵေခပာင်ဵသည်ဴအေခခအေန 

၁၃၉။ ( ) ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵသည်  မု္ပဏီခဖစ်ပါ  မမီရှငမ်ျောဵ၏ 

ဆန္ဒအေလျော ် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓ  ူဵေခပာင်ဵ မည်ခဖစ်မပီဵ တစ်ဦဵ 

တစ်ေယာ ်ပိုင်လုပ်ငန်ဵခဖစ်ပါ  တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်မပီဵ ယဳုမတှ် 

အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ ို ခန့်အပ်ရမည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵသည် ပုဒ်မ ၁၃၆ နှငဴ်၁၃၇ တို္ဓအရ ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵ အစီအစဉ် ို ရပ်စဲရန် 

ဆုဳဵခဖတ် ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵမှ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို စတငန်ိုငခ်ခင်ဵမရှိဘဲ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် မပီဵဆုဳဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၁၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (င) တွင် 



သတ်မှတ်ထာဵ သည်ဴ အချေနိ်အတွင်ဵ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် ို 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်နိုငမ်ှု မရိှခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၃) ပုဒ်မ ၁၂၃ အရ ခပုလုပ်သည်ဴအစည်ဵအေဝဵတွင် မမီရှငမ်ျောဵ  အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို ရပ်စဲရန် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၄) ပုဒ်မ ၁၃၈ အရ တရာဵရုဳဵ  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို ရပ်စဲမည်ဟု ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၅) ပုဒ်မ ၁၁၂ ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပါ  အေခခအေနမျောဵ ေပ္ဒေပါ ်ခဲဴမပီဵ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ  အဆိပုါ အေခခအေနမျောဵ ို ခပငဆ်င်ရန် ယင်ဵ လုပ်ငန်ဵသုိ္ဓ 

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ အေ  ာင်ဵ   ာဵခဲဴေသာ်လည်ဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာရရိှသည်ဴ ေန့မှ ၁၄ ရ ် အတွင်ဵ 

ခပငဆ်င်ခဲဴမှု မရိှခခင်ဵ။ 

 (ခ)  ူဵေခပာင်ဵ သည်ဴအချေနိ်အထိ ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ် မေပ္ဒေပါ ်လျှင် ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယခူခင်ဵ သို္ဓ မ ူဵေခပာင်ဵ မီအချေနိ်အထိ ေဆာငရွ် ်ခဲဴသည်ဴ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

အက ဳေပဵ သုိ္ဓမဟုတ် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခဲဴသညဴ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင် သူသည် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ  ခဳရသူအခဖစ် ဆ ်လ ်ေဆာငရွ် ်ရမည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵ  အခခာဵလူမွခဲဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ 

သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵမှု မရိှခခင်ဵ၊ 

  (၂) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ ျွမ်ဵ ျေငသ်ူသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်သည် ို စာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵသေဘာတူညီမှု မရိှခခင်ဵ။ 

 (ဂ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် 

 ူဵေခပာင်ဵ မပီဵေနာ ် အလုပ်လုပ် ိုင် ရ ် ၅ ရ ်အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသုိ္ဓ ထိသုို္ဓ 

 ူဵေခပာင်ဵ ေ  ာင်ဵ  ို စာခဖငဴ်ေရဵသာဵအေ  ာင်ဵ  ာဵရမည်။ ထို္ဓအခပင် 

အဆိပုါအေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ာလအတွင်ဵ  

သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵ အမျောဵသိ ေစရန် ထုတ်ခပန်ေ  ညာရမည်။ 

 (ဃ) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ အစီအစဉ်အာဵ ေဆာငရွ် ် 

ေနေသာ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵအေနခဖငဴ် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယခူခင်ဵ သို္ဓ 

 ူဵေခပာင်ဵ နိုငေ်သာ အခခာဵအေခခအေနမျောဵ ိုလည်ဵ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပနိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၇) 

မှတ်ပဳုတငထ်ာဵေသာအပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵ ုိ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵ ုိ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵသည် အပုိင်ဵ (၇) နှင်ဴ သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ 

၁၄၀။ ဤအခန်ဵတွင် ေဖာ်ခပပါရိှသည်မှအပ အပုိင်ဵ (၇)ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် မှတ်ပုဳတင် 

ထာဵေသာအပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵနှင်ဴ သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

  ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ နှင်ဴ ေလျှာ ်လွှာအတွ ် အခွန်အခမျောဵ 



၁၄၁။ မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ို တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် မှတ်ပုဳတင် 

အရာရိှထဳသို္ဓ စာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵ မှတ်ပုဳတငရ်န်ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ သည် ယင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵ ို 

စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန်အတွ ် ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ 

ေပဵသွင်ဵရမည်ဴအခွန်အခ၏ ငါဵဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵ ို ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

  သ ်ေသအေထာ ်အထာဵနှင်ဴ ေတာင်ဵဆုိချေ ်၏ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ် 

၁၄၂။ မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵစဉ် ယင်ဵ လုပ်ငန်ဵ၏ 

တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်သူနှငဴ် ပတ်သ ်သူ၏ သ ်ေသထင်ရှာဵမပီဵခဖစ်ေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု 

သည် အာမခဳ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရသည်ခဖစ်ေစ၊ မရသည်ခဖစ်ေစ ဦဵစာဵေပဵခဳရသည်ခဖစ်ေစ၊ မခဳရသည် 

ခဖစ်ေစ မမီရှင်အာဵလုဳဵ၏ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုတို္ဓနှင်ဴ ယှဉ်လာပါ  မမီရှင်အာဵလုဳဵ ၏ေ  ဵမမီ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု ို ဦဵစာဵေပဵရမည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ေပဵေချေနုိင်စွမ်ဵမရိှေသာ ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ုိ  ျေခဳရန် 

တာဝန်မရိှခခင်ဵ 

၁၄၃။ ( ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵအတွ ် 

လုပ်ငန်ဵတွင် လုေဳလာ ်ေသာပုိငဆ်ိုငမ်ှုမရိှပါ   ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ အပုိင်ဵ  (၆) 

လုပ်ငန်ဵ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ထိ ုုန် ျေစရိတ်မျောဵ ို 

 ျေခဳရန်တာဝန်မရှိေစရ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို  န့်သတ်ခခင်ဵ မရှေိစဘဲ  ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ 

အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ရန် 

တာဝန်မရှိေစရ- 

  (၁) ပုဒ်မ ၁၇၈ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ  စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန် 

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၇)၊ အခန်ဵ (၈) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ၎င်ဵ ိုယ်တိုင် သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ  

ေဆာငရ်ွ ်နိုင် ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ ၊ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

ေဆာငရ်ွ ်မှုတစ်စုဳ တစ်ရာ ို ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ (စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵစဉ် 

 ာလနှငဴ်ယင်ဵ မတိုငမ်ီ အလဲွသဳုဵစာဵခပုခခင်ဵ ၊  ုမ္ပဏီမျောဵနှင်ဴ  ုမ္ပဏီအရာရိှမျောဵ ို 

ခပစ်ဒဏ်ချေမှတ်ခခင်ဵ ၊ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ နှင်ဴ တရာဵစွဲဆိ ုအေရဵယူခခင်ဵ )၊ 

 (ဂ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ 

တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမငလ်ျှင် မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူမျောဵ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ  

ဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင်  ုန် ျေခဲဴသည်ဴ သီဵခခာဵစရိတ် ို မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ  

ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရမည်ဆိုသည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်ခဖင်ဴ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှ  

စို ်ထတု် ျေခဳေပဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 



 (ဃ) ဤပုဒမ်သည် ဤဥပေဒအရ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ  မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳသုိ္ဓ 

စာရွ စ်ာတမ်ဵမျောဵ တငသွ်င်ဵရမည်ဴတာဝန် ို ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵေ  ာငဴ်  ျေခဳရသည်ဴ  ုန် ျေစရိတ် 

မျောဵ ို  င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ 

   ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုတဳင်ထာဵေသာအပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵမျောဵ ုိ ေဆာလျေင်စွာ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

၁၄၄။ ( )  ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုတဳင်ထာဵေသာ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵအတွ ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ 

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှအခဖစ် ခန့်အပ်ခဲဴမပီဵေနာ ်  ုမ္ပဏီတွင် မမီရှင်မျောဵအာဵ ခွဲေဝေပဵရန်အတွ ် 

ပစ္စည်ဵတစ်စုဳတစ်ရာမရိှေ  ာင်ဵေတွ့ရှိလျှင် ထိုသုိ္ဓေတွ့ရှေိ  ာင်ဵ  ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါပုဳစဳခဖငဴ် 

မှတ်ပုဳတင် အရာရိှထဳသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵရမည်။ 

 (ခ) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေပဵပို္ဓသည်ဴအေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို လ ်ခဳရရိှသည်ဴအခါ 

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ  ေရဵသွင်ဵ ရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ မေပဵပို္ဓမီ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှသည် 

ထုိသုိ္ဓေပဵပို္ဓမည် ို အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၅ ရ ် က ိုတင၍် ေနရပ်လိပ်စာသိရှိေသာ အပုိင်ဵ  (၆) 

လုပ်ငန်ဵ၏ မမီရှင်အာဵလုဳဵထဳသုိ္ဓ အသိေပဵရမည်။ 

 (ဃ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန်  ုန် ျေမည်ဴ ုန် ျေစရိတ်မျောဵသည် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ 

ပိုင်ဆိုင်မှု ထ ်ေ ျော်လွန်ေနသည်ဴတိုင် လုပ်ငန်ဵ၏မမီရှင်မှ ယင်ဵ ုန် ျေစရိတ် ို ေပဵေချေရန် 

တာဝန်ယူလျှင် ၎င်ဵမမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  

လုပ်ငန်ဵအာဵ ေဆာလျေင်စွာ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ မခပုရန် ေလျှာ ်ထာဵလာသည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် 

ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ အာဵေပဵပို္ဓခခင်ဵ မခပုရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ်ည်။ 

 (င) တရာဵရုဳဵသည် အခခာဵနည်ဵ အမိန့်မချေမှတ်လျှင် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေပဵပို္ဓသည်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို 

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ ေရဵသွင်ဵ သည်ဴေန့မှ သဳုဵလခပည်ဴေခမာ ်သည်ဴေန့တွင် 

 ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵ ို ဖျေ ်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 (စ) ပုဒမ်ခွဲ (င) ပါ  သ ်တမ်ဵ ုန်ဆုဳဵသွာဵသည်ဴတိုင် အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵ၏ မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူတစ်ဦဵဦဵမှ ေလျှာ ်ထာဵလာပါ  တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ 

မူလအတိုင်ဵ မှတ်ပုဳတင်ထာဵရိှေစရန် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှအာဵ ညွှန်  ာဵနိုငသ်ည်။ 

အပုိင်ဵ (၇) 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

အခန်ဵ (၁) 

 ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပဳုတင်ထာဵေသာ  ုမ္ပဏီမျောဵအာဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

  ဤအပုိင်ဵနှင်ဴ သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ  

၁၄၅။ ( ) ဤအပုိင်ဵ ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ေအာ ပ်ါအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵ 

ခခင်ဵ နှင်ဴ သ ်ဆိုငေ်စရမည်- 

  (၁) ခမန်မာနိုငင်ဳ ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတငထ်ာဵသည်ဴ  ုမ္ပဏီ၊ 



  (၂) ခမန်မာနိုင်င ဳုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒပုဒ်မ ၃ အရ မှတ်ပုတဳင်ထာဵေသာ အဖဲွ့အစည်ဵ၊ 

  (၃) အခန်ဵ (၁၀) တွင် ေဖာ်ခပပါရိှမပီဵ အခန်ဵ (၁၀) အရ အ ျေုဳဵဝင်သည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ။ 

 (ခ) ခမန်မာနိုငင်ဳ ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတငထ်ာဵသည်ဴ ုမ္ပဏတီစ်ခုအာဵ ေအာ ်ပါနည်ဵလမ်ဵ  

တစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ဖျေ ်သိမ်ဵနိုင်သည်- 

  (၁) ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) တရာဵရုဳဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ုိ ဦဵစာဵေပဵခခင်ဵ 

၁၄၆။  ုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဤဥပေဒ၏အပိုင်ဵ (၅) သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ (၆) အရ ခပုလုပ်သည်ဴ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအာဵ လုပ်ေဆာင်ေနလျှင် ထိုအပုိင်ဵ မျောဵအရ ခွငဴ်ခပုထာဵသည်မှ 

တစ်ပါဵမိမိဆန္ဒအေလျော ်ခဖစ်ေစ၊ တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်အရခဖစ်ေစ မည်သည်ဴဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  ိုမျှ 

စတငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ မခပုရ။ 

   ုမ္ပဏီအာဵဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵနုိင်သည်ဴအေခခအေနမျောဵ 

၁၄၇။ ( ) ေအာ ်ေဖာ်ခပပါ အေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင်  ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ ဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵ 

နိုင်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်ဵပုဳစည်ဵမျေဉ်ဵအရ  ုမ္ပဏီ၏ သ ်တမ်ဵအတွ ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 

 ာလ ုန် ဆုဳဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်ဵပုဳစည်ဵမျေဉ်ဵတွင်  ုမ္ပဏီ ို 

ဖျေ ်သိမ်ဵနိုငသ်ည်ဟု ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ အေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ခဖစ်ေပ္ဒခဲဴခခင်ဵ၊ ထို္ဓအခပင်  ုမ္ပဏီ၏ 

အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတွင်  ုမ္ပဏီအာဵ ဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  

ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီအာဵ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ို  ုမ္ပဏီ  အထူဵဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ခဖငဴ် 

ချေမှတ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) အပုိင်ဵ  (၅) နှငဴ် အပုိင်ဵ (၆) တို္ဓတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ အေခခအေနမျောဵ ခဖစ်ေပ္ဒခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ဤအပုိင်ဵ တွင် ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵရန်ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ဆိုသည်မှာ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) 

သုိ္ဓမဟုတ် (၂) နှငဴအ်ညီ ချေမှတ်ေသာ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို ဆိုသည်။ 

   ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵနှင်ဴ မမီရှင်မျောဵ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  ုိ ခဲွခခာဵခခင်ဵ 

၁၄၈။ ပဒု်မ ၁၅၁ အရ ဒါရို ်တာမျောဵ၏ ေ  ဵမမီေပဵေချေနိုင်ေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ် ို ခပုလုပ်၍ 

ဖျေ ်သိမ်ဵလျှင်  ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်မပီဵ အဆိပုါ 

ေ  ညာချေ ် ို ခပုလုပ်ခခင်ဵမရှိလျှင် မမီရှငမ်ျောဵဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဖစ်သည်။ 

  ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵမ ှတရာဵရဳုဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵအခဖစ်သုိ္ဓ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ 

၁၄၉။  ုမ္ပဏီသည် ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵခပုရုဳမျှခဖင်ဴ မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီဆပ်ရန် တာဝန်ရှိ 

သူ၏ တရာဵရုဳဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵခွင်ဴ အခွငဴ်အေရဵ ို ပိတ်ပငခ်ခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

ထိအုခွငဴ်အေရဵအရ ေ  ဵမမီဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦဵမှ ေလျှာ ်ထာဵလာလျှင် ဆန္ဒအေလျော ် 



ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဖငဴ် ၎င်ဵအာဵ နစ်နာေစလိမဴ်မည်ဟု တရာဵရုဳဵ  ယဳု  ည်ပါ  ဆန္ဒအေလျော ် 

ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ မှ တရာဵရုဳဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ အခဖစ်သုိ္ဓ ေခပာင်ဵလဲနိုင်သည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ စတင်သည်ဴအချေန်ိ 

၁၅၀။ ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  စတငသ်ည်ဟု မှတ်ယရူမည်- 

 ( ) ဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဖစ်ပါ  ထိုဖျေ ်သိမ်ဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ချေမှတ်သည်ဴ အချေနိ်၊ 

 (ခ) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မှ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓ  ူဵေခပာင်ဵ သွာဵခခင်ဵ ခဖစ်ပါ  ထုိခပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် စတငသ်ည်ဴအချေနိ်၊ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဖစ်လျှင်- 

  (၁) ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် ို ေဆာင်ရွ ်ေနချေနိ်တွင် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ ခဖစ်ပါ  

ထိုသုိ္ဓဖျေ ်သိမ်ဵရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို ချေမှတ်သည်ဴအချေနိ် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂)  ုမ္ပဏီအာဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန်ေလျှာ ်လွှာ ို စတငတ်င်သွင်ဵသည်ဴအချေနိ်။ 

အခန်ဵ (၂) 

 ုမ္ပဏီတွင် ပါဝငသူ်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

   ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵတွင် ေ  ဵမမီေပဵေချေနုိင်ေ  ာင်ဵ 

ေ  ညာချေ ် 

၁၅၁။ ( ) ပုဒ်မ ၁၄၇ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပဒု်မခွဲငယ် (၁) သုိ္ဓမဟုတ် (၂) ပါ  အေခခအေနတို္ဓအရ  ုမ္ပဏီ ို 

ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵခပုရန် အဆိခုပုသည်ဴအခါ ဒါရို ်တာမျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် ဒါရို ်တာ 

အမျောဵစုသည်  ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵ ို အခပည်ဴအဝစုဳစမ်ဵခဲဴမပီဵ ုမ္ပဏီသည် ဖျေ ်သိမ်ဵမှု စတငမ်ပီဵချေနိ်မှ 

တစ်နှစ်ထ ် မေ ျော်သည်ဴ ာလအတွင်ဵ ယင်ဵ ၏ေ  ဵမမီ ို အတိုဵနှင်ဴတ ွ ေပဵေချေနိုင်လိမဴ်မည်ဟု 

ထင်ခမင်ယူဆလျှင် ေ  ဵမမီေပဵေချေနိုင်ေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ် ို ခပုလုပ်နိုငသ်ည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ဒါရို ်တာမျောဵ၏ ေ  ဵမမီေပဵေချေနိုင်ေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ်သည် ေအာ ်ပါ 

အေခခအေနမျောဵတွင် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမရိှေစရ- 

  (၁) ဖျေ ်သိမ်ဵမှုအတွ ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်သည်ဴ ရ ်မတိုင်မီ (၃) ပတ်အတွင်ဵ 

ယင်ဵ ေ  ညာချေ ် ို မခပုလုပခ်ဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ေ  ညာချေ ်မခပုလုပ်မီ ေနာ ်ဆုဳဵရ ်အထိ  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ  ုမ္ပဏီ  တာဝန်ယူ 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်ဴအချေ ်မျောဵ ပါဝင်ေသာ ထုတ်ခပန်ချေ ် မခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) အမျောဵပိုင် ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ အမျောဵပိုင ်ုမ္ပဏီ သာ ပိုင်ဆိုင်ေသာ လ ်ေအာ ်ခဳ 

 ုမ္ပဏီခဖစ်ပါ  ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ဒါရို ်တာမျောဵ၏ ေ  ညာချေ ် ို ယင်ဵ ုမ္ပဏီမှ 

စာရင်ဵစစ်မျောဵ၏ ေထာ ်ခဳသည်ဴ အစီရင်ခဳစာခဖငဴ် ပူဵတွဲတင်ခပရမည်။ 

 (ဃ) ထိေု  ညာချေ ် ို မှတ်ပုတဳင်အရာရှိထဳ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (င) ဒါရို ်တာတစ်ဦဵသည်  ုမ္ပဏီ  ယင်ဵ ၏ ေ  ဵမမီ ို အတိုဵနှင်ဴတ ွ သတ်မှတ်သည်ဴ 

အချေနိ် ာလ တွင် အခပည်ဴအဝေပဵေချေနိုင်လမိဴ်မည်ဟု ယူဆရန် အေ  ာင်ဵ မရှဘိဲ ဤပုဒ်မအရ 



ေ  ညာချေ ် ခပုလုပ်ခဲဴလျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ် တစ်ဆယ်သိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ 

ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

 (စ) အခခာဵေသာ ဆန့် ျေငဘ် ်သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ ေပ္ဒေပါ ်ခဲဴလျှငမ်ှအပ ေ  ဵမမီ 

ေပဵေချေနိုင်ေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ်ခပုလုပ်သည်ဴေန့မှ ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ ချေမှတ်သည်ဴ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်အရ 

 ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခပုမပီဵ ယင်ဵ ၏ ေ  ဵမမီနှငဴ်အတိုဵ ို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

အချေနိ် ာလအတွင်ဵ အခပည်ဴအဝေပဵေချေခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေပဵေချေရန်လျောထာဵခခင်ဵ  မရိှလျှင် 

ဒါရို ်တာ၏ ထင်ခမင်ယူဆချေ ်သည် ယဳု  ည်ရန် အေ  ာင်ဵမရိှဟု မှတ်ယရူမည်။ 

 (ဆ) တာဝန်ရှိသူအရာရိှသည် ေ  ဵမမီေပဵေချေနိုင်ေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ် ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အချေနိ် ာလအတွင်ဵ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိထဳ ေပဵပို္ဓရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် မှတ်ပုဳတင် 

အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၁၅၂။ ( )  ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခပုရာတွင်  ုမ္ပဏီဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  

ေဆာငရ်ွ ်ရန်နှင်ဴ  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵခွဲေဝရန်အတွ ်  ုမ္ပဏီ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ၌ 

တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိေသာစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှမျောဵ ို ခန့်အပ်ရမည်။ 

 (ခ) ခန့်အပ်ခဳရသည်ဴ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ  ို 

သေဘာတူညီေ  ာင်ဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတင်ခပရမည်။ 

   ုမ္ပဏီ  ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နုိင်ခခင်ဵ၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ 

၁၅၃။ ( ) ပုဒ်မ ၁၅၁ အရ ခပုလုပ်ခဲဴသည်ဴ ေ  ညာချေ ်တွင် ေဖာ်ခပခဲဴသည်ဴ ာလအတွင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ  သငဴ်ေလျော်သည်ဟုယူဆေသာ ေနာ ်ထပ်သတ်မှတ် ာလ 

တစ်ခုအတွင်ဵ  ုမ္ပဏီသည် ယင်ဵ ၏ေ  ဵမမီ ို အခပည်ဴအဝ ေပဵနိုငရ်န် အေ  ာင်ဵမရိှဟု ပုဒ်မ ၁၅၂ 

အရ ခန့်အပ်ထာဵသညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ  ယူဆလျှင် ၎င်ဵသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်- 

  (၁) ထိုသုိ္ဓ ယူဆသညဴ်ေန့၏ ေနာ ်ေန့မှ ၂၈ ရ ် ထ ်ေနာ ်မ ျေေသာ ာလအတွင်ဵ မမီရှင်မျောဵ 

အစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပမည်ဴ ေန့ရ ်မတိုင်မီ အလုပ်လုပ် ိုင် ရ ် ၅ ရ ် ထ ်မနည်ဵ  

ေစဘဲ မမီရှင်မျောဵထဳ အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပမည်ဴ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓခခင်ဵ၊ 

  (၃) မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပမည်ဴ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် 

မျောဵနှငဴ်အညီ ေ  ညာခခင်ဵ ၊ 

  (၄) အစည်ဵအေဝဵမ ျေင်ဵ ပမီ ာလအတွင်ဵ မမီရှငမ်ျောဵ  

 ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာေတာင်ဵ ခဳလာသည်ဴ  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်ပတ်သ ်ေသာ 

အချေ ်အလ ်တို္ဓ ို အခမဲဴထုတ်ေပဵခခင်ဵ ။ 



 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၄) အရ အချေ ်အလ ်မျောဵ ို အခမဲဴထုတ်ေပဵမည်ဴအေ  ာင်ဵ  ပုဒမ်ခွဲ 

( ) အရ ထုတ်ဆငဴ်သည်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် ေဖာ်ခပပါရိှရမည်။ 

 (ဂ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည်- 

  (၁) ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို ခပုစုရမည်၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵတွင် ထိထုုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို တငခ်ပရမည်၊ 

  (၃) ထိုအစည်ဵအေဝဵတွင် သဘာပတိအခဖစ် ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ဃ)  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်တွင် ေအာ ်ပါတို္ဓ ေဖာ်ခပပါရိှ 

ရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ၊ ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴ်  ုမ္ပဏီ တာဝန်ယူေဆာင်ရွ ်ရမည်ဴ  ိစ္စရပ်မျောဵ၏ 

အေသဵစိတ်အချေ ်အလ ်မျောဵ၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵ၏ အမည်မျောဵနှငဴ် လိပ်စာမျောဵ၊ 

  (၃) ၎င်ဵတို္ဓအသီဵသီဵ ၏ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျောဵ၊ 

  (၄) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျောဵ ရရိှသညဴ် ရ ်စွဲမျောဵ၊ 

  (၅) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခခာဵအချေ ်အလ ်မျောဵ။ 

 (င)  ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်သည် မှန် န်သည်ဟု  ိုယ်တိုင် 

သိရှိယုဳ  ည်ေ  ာင်ဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှ  စိစစ်အတည်ခပုရမည်။ 

  မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓ  ူဵေခပာင်ဵခခင်ဵ 

၁၅၄။ ပုဒ်မ ၁၅၃ အရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပခဲဴလျှင် ထိအုစည်ဵအေဝဵသည် ပုဒ်မ ၁၅၆ အရ 

 ုမ္ပဏီ ို ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵခပုရန် ဆုဳဵခဖတ်ခဲဴသည်ဴ မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵခဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၁၅၁ အရ ေ  ညာချေ ် ို မခပုလုပ်ဘိသ ဲဴသုိ္ဓ မှတ်ယ ူာ  ုမ္ပဏီတွင် 

ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ မှ မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓ 

 ူဵေခပာင်ဵ သည်။ 

အခန်ဵ (၃) 

မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

  ဤအခန်ဵနှင်ဴ သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ  

၁၅၅။ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် မမီရှင်မျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ နှင်ဴ သ ်ဆိုငေ်စ 

ရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵ၌ ပုဒ်မ ၁၅၆ နှငဴ် ၁၅၇ တို္ဓသည် သ ်ဆိုငခ်ခင်ဵ  မရိှေစရ- 

 ( ) ပုဒ်မ ၁၅၄ အရ  ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သည် မမီရှင်မျောဵ၏ 

ဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ အခဖစ်သုိ္ဓ  ူဵေခပာင်ဵ သွာဵခခင်ဵ၊ 

 (ခ) အပုိင်ဵ  (၅) သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ (၆) အရ ခပုလုပ်ေသာ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ို 

ေဆာငရ်ွ ်ရာမှ မမီရှင်မျောဵ၏ဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓ  ူဵေခပာင်ဵ သွာဵခခင်ဵ။ 

  မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵ 



၁၅၆။ ( ) ခမန်မာနိုင်ငဳ ုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပုတဳင်ထာဵသည်ဴ ုမ္ပဏီ ို ဆန္ဒအေလျော ် 

ဖျေ ်သိမ်ဵသညဴ် ိစ္စတွင်  ုမ္ပဏီသည်ေအာ ပ်ါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ရမည်- 

  (၁) ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵေ  ာင်ဵ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို အဆိခုပုတငခ်ပရန်ခဖစ်သည်ဴ  ုမ္ပဏီ 

အစည်ဵအေဝဵအာဵ  ျေင်ဵပမည်ဴေန့နှငဴ် တစ်ရ ်တည်ဵတွင် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ေခ္ဒယူခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပမည်ဴရ ်မတိုငမ်ီ အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၅ ရ ်ထ ်မနည်ဵေစဘဲ 

မမီရှင်မျောဵထဳ မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵ အေဝဵ ျေင်ဵပမည်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ိုေပဵပို္ဓခခင်ဵ၊ 

  (၃) မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပမည်ဴ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် အညီ ထုတ်ခပန်ေ  ညာခခင်ဵ ။ 

 (ခ) မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပမည်ဴ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင်  ုမ္ပဏီ၏မမီရှင်မျောဵအမည်နှင်ဴ 

လိပ်စာတို္ဓ ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ ရုဳဵခန်ဵ၌ အခမဲဴ  ည်ဴရှုစစ်ေဆဵနိုငေ်  ာင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခွငဴ်ခပုထာဵေသာ နည်ဵ လမ်ဵခဖငဴ်   ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵနိုငေ်  ာင်ဵ  

ေဖာ်ခပပါရိှ ရမည်။ 

  ဒါရုိ ်တာမျောဵ မမီရှင်မျောဵထဳသုိ္ဓ  ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် 

တင်ခပရန်တာဝန် 

၁၅၇။ ( )  ုမ္ပဏီ၏ ဒါရို ်တာမျောဵသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ရမည်- 

  (၁) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပသည်ဴပုဳစဳနှင်ဴ ပါဝင်ရန် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အေ  ာင်ဵ အရာ တို္ဓပါဝင်ေသာ  ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ 

ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို ေရဵသာဵခပုစုခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အဆိပုါထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို ပုဒ်မ ၁၅၆ အရ  ျေင်ဵ ပသည်ဴ မမီရှငမ်ျောဵ အစည်ဵအေဝဵတွင် 

တငခ်ပခခင်ဵ ၊ 

  (၃) ဒါရို ်တာတစ်ဦဵ ို အစည်ဵအေဝဵတွင် သဘာပတိအခဖစ် ခန့်အပ်မပီဵေဆာင်ရွ ်ေစခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ေအာ ်ပါပျေ ် ွ ်မှုတစ်ခုခုရှိခဲဴေသာ ဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် ဒါရို ်တာမျောဵအာဵ 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ သည်  ျေပ်တစ်ဆယ်ဴနှစ်သိန်ဵငါဵေသာင်ဵ  ထ ်မပိုသည်ဴ ဒဏေ်  ဵေငွ 

တပ်ရို ်ရမည်- 

  (၁) ဒါရို ်တာမျောဵသည်ခိုင်လုဳေသာအေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အာဵ လိ ု်နာရန် 

ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် သဘာပတိအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ရန် ခန့်အပ်ခဳရသညဴ် ဒါရို ်တာသည် 

ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲပုဒ်မခွဲ ( ) အာဵ လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ ။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၁၅၈။ ( )  ုမ္ပဏီ၏မမီရှင်မျောဵသည် ပုဒ်မ ၁၅၆ အရ ခပုလုပ်ေသာ အစည်ဵအေဝဵတွင် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ 

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် အရာရိှမျောဵ ို  ုမ္ပဏီ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ ိစ္စရပ်မျောဵ 

ေဆာငရ်ွ ်ရန်နှင်ဴ  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို ခွဲေဝရန်အလို္ဓငာှ ခန့်ထာဵနိုငသ်ည်။ 



 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) တွင် ရည်ညွှန်ဵထာဵသည်ဴ အစည်ဵအေဝဵတွင် မမီရှငမ်ျောဵ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ 

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှတစ်ဦဵတစ်ေယာ ် ိုမျှ ခန့်ထာဵခခင်ဵ မရှိပါ   ုမ္ပဏီ  စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ  

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ခန့်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ထိုသုိ္ဓခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရေသာ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ခခင်ဵ  ို 

သေဘာတူညီေ  ာင်ဵ  စာခဖငဴ် ေရဵသာဵတငခ်ပရမည်။ 

အခန်ဵ (၄) 

တရာဵရဳုဵမှ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

  တရာဵရဳုဵမျောဵ၏ စီရင်ပုိင်ခွင်ဴ 

၁၅၉။ တိုင်ဵေဒသက ီဵ သုိ္ဓမဟုတ် ခပည်နယ်အသီဵသီဵ ရှိ  ိုယ်ပိုင်အပု်ချေုပ်ခွငဴ်ရ တိုင်ဵတရာဵရုဳဵ၊ 

 ိုယ်ပိုင်အပု်ချေုပ်ခွငဴ်ရေဒသ တရာဵရုဳဵနှငဴ် ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျောဵသည် ခမန်မာနိုငင် ဳုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ 

မှတ်ပုဳတင်ထာဵေသာ  ုမ္ပဏီ ို ဖျေ ်သိမ်ဵရန် စီရင်ပိုင်ခွငဴ်ရှိသည်။ 

  အထ ်တရာဵရဳုဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 

၁၆၀။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ ခပဿနာတစ်စုဳတစ်ရာ ေပ္ဒေပါ ်လာခဲဴလျှင် 

ယင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ပါဝင်သူအာဵလုဳဵ  ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵတို္ဓအန ်မှ တစ်ဦဵ ခဖစ်ေစ 

အထ ်တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမျှတမပီဵ အ ျေ ို ဵခဖစ်ေစမည်ဟု 

ယဳု  ည်ပါ  သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်၍ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် 

တစ်ရပ်လုဳဵ ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသခဖစ်ေစ လ ်ခဳနိုငသ်ည်ဴအခပင် အခခာဵသငဴ်သည် 

ထင်ခမင်သညဴ် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

ဖျေ ်သိမ်ဵရန်ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ၏ အေခခခဳအေ  ာင်ဵ အရင်ဵနှင်ဴ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ 

  တရာဵရဳုဵ   ုမ္ပဏီအာဵဖျေ ်သိမ်ဵနုိင်သည်ဴအေခခအေနမျောဵ 

၁၆၁။ ( ) ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် တရာဵရုဳဵ   ုမ္ပဏီ ို ဖျေ ်သိမ်ဵနိုငသ်ည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၏အထူဵဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ခဖင်ဴ ေလျှာ ်ထာဵလာခခင်ဵ ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီသည် ယင်ဵ ၏လုပ်ငန်ဵ ို ဖွဲ့စည်ဵမပီဵတစ်နှစ်အတွင်ဵ မစတင်နိုငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ယင်ဵ ၏လုပ်ငန်ဵ ို တစ်နှစ်လုဳဵ ရပ်ဆိုင်ဵ ထာဵခခင်ဵ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီသည် ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုငခ်ခင်ဵ ၊ 

  (၄) တရာဵရုဳဵ  ထိ ုုမ္ပဏီအာဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵသည် တရာဵမျှတသည်ဟု ထင်ခမငခ်ခင်ဵ ၊ 

  (၅) အမျောဵခပည်သူအ ျေ ို ဵငာှ ခဖစ်သည်ဟုတရာဵရုဳဵမှ ယဳု  ည်ေလာ ်ေသာ အေ  ာင်ဵတရာဵ 

မျောဵရိှခခင်ဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( )၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၅) ပါ  အေ  ာင်ဵတရာဵတစ်ရပ်ရပ်မှာ ေအာ ်ပါတို္ဓခဖစ်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီတွင် ဒါရို ်တာမျောဵ မရိှခခင်ဵ ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီသည် ယင်ဵ ၏မမီရှင်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵသူ ို လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵလိုေသာ 

သေဘာခဖင်ဴ ခဖစ်ေစ၊ အခခာဵေသာ လိမ်လည်လှည်ဴခဖာဵလိုသညဴ် ရည်ရွယ်ချေ ်ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ 



လုပ်ငန်ဵမျောဵ ို ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် 

တစ်ရပ်ထ ်ပိေုသာ လုပ်ငန်ဵမျောဵအာဵ ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ။ 

  ေ  ဵမမီ မေပဵဆပ်နုိင်ဟု မှတ်ယူခခင်ဵ 

၁၆၂။ ( )  ုမ္ပဏီသည်ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်ဟု မှတ်ယူရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ  နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အနည်ဵဆုဳဵပမာဏထ ်ပိုသညဴ် 

ေ  ဵမမီ ို မမီရှင်သုိ္ဓေပဵရန်ရှိမပီဵ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴပုဳစဳခဖငဴ် 

ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာအာဵ  ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်လိပ်စာရှိသညဴ်ရုဳဵသို္ဓ 

ေပဵပို္ဓဆငဴ်ဆို အတညခ်ပုခဲဴမပီဵ ယင်ဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာအရ  ုမ္ပဏီ ေပဵရမည်ဴေငွပမာဏ ို 

ေပဵဆပ်ရန် ၂၁ ရ ်ေ ျော်လွန်မပီဵ ေနာ ်တွင် ထိေု  ဵမမီ ိုေပဵဆပ်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

တာဝန်ယူအာမခဳရန် သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်၏  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ  ခိုင်လုဳသညဴ် စိတ်ေ ျေနပ်မှုရရိှေစရန် 

ညိှနှိုင်ဵ သေဘာတူညီချေ ်မေပဵဘဲ လစ်လျေူရှုခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵတစ်ရုဳဵမှ  ုမ္ပဏီ၏မမီရှင ်ို အသာေပဵ၍ ချေမှတ်သည်ဴ စီရငခ်ျေ ်၊ ဒီ ရီ သုိ္ဓမဟုတ် 

အမိန့်အရ အတည်ခပုေဆာင်ရွ ်ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေဆာင်ရွ ်ချေ ်အေပ္ဒ 

မမီရှင်ေ ျေနပ်ေအာင် အခပည်ဴအဝခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသခဖစ်ေစ ေဆာငရွ် ်ေပဵခခင်ဵ မရိှဟု 

မမီရှင်  တငခ်ပလာခခင်ဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ ဆန့် ျေင ်ွဲလွဲသည်ဴ 

သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵတငခ်ပနိုငခ်ခင်ဵ မရိှလျှင် အတည်ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယနူိုင်သည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန် ေလျှာ ်လွှာတင်ခခင်ဵ 

၁၆၃။ ( ) ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵေ  ာငဴ်  ုမ္ပဏီဖျေ ်သိမ်ဵရန် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ 

ရာတွင်  ုမ္ပဏီ၏ဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် ဒါရို ်တာမျောဵ ခဖစ်ေစ၊ မမီရှင ်ခဖစ်ေစ ေလျှာ ်ထာဵရမည်။ 

  ရှင်ဵလင်ဵ ချေ ်။ မမီရှင်ဆိုေသာ စ ာဵရပ်တွင် မမီရှင်ခဖစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသူနှင်ဴ မမီရှင်ခဖစ်ရန် နီဵ ပ်သညဴ် 

အလာဵအလာရိှသူမျောဵလည်ဵပါဝင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၁၆၁ ပါ  အေခခအေနမျောဵေ  ာငဴ်  ုမ္ပဏီအာဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန် ေလျှာ ်ထာဵခွငဴ်ရိှသူမျောဵတွင် 

ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအခပင် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူမျောဵနှငဴ် မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှလည်ဵ 

ပါဝင်သည်။ 

  ေလျှာ ်ထာဵမှုအေပ္ဒ   ာဵနာဵရာတွင် တရာဵရဳုဵ၏အခွင်ဴအာဏာ 

၁၆၄။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန် ေလျှာ ်ထာဵမှု ို   ာဵနာဵမပီဵေနာ ်တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါ 

အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ို ချေမှတ်နိုင်သည်- 

 ( )  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ 

အရာရိှ ခန့်အပ်ခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ေလျှာ ်ထာဵမှု ို ပလပ်ခခင်ဵ၊ 

 (ဂ)   ာဵနာဵမှု ို န့်သတ်ချေ ်ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ၊  န့်သတ်ချေ ်မပါဘဲခဖစ်ေစ ေရွှေ့ဆိုင်ဵ ခခင်ဵ၊ 



 (ဃ)   ာဵခဖတ်အမိန့် ချေမှတ်ခခင်ဵ ၊ 

 (င) အခခာဵသငဴ်သည်ထငခ်မင်သည်ဴအမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ။ 

  သုိ္ဓရာတွင် တင်ရိှေသာေ  ဵမမီနှငဴ် ညီမျှေသာပမာဏရိှသညဴ် သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ တန်ဖိုဵထ ်ပိုသညဴ် 

 ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ေပါငန်ှဳထာဵသည် သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ၌ 

ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵလုဳဵဝမရိှဆိုေသာ အေ  ာင်ဵခပချေ ် သ ်သ ်မျှခဖငဴ် တရာဵရုဳဵသည် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ရန် ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ မခပုရ။ 

   ုမ္ပဏီအေပ္ဒ တရာဵစဲွဆုိခခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ေဆာင်ရွ ်ေနမှု ုိ ဆုိင်ဵငဴဳေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

တာဵခမစ် န့်သတ်ေစရန် အခွင်ဴအာဏာ 

၁၆၅။  ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန် ေလျှာ ်လွှာတငသ်ွင်ဵခဲဴမပီဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန်အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ 

မခပုမီ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို အခခာဵတရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် အနုညာတခုဳရုဳဵတွင်  ုမ္ပဏီနှင်ဴ 

စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အခခာဵတရာဵမ မှုခင်ဵတစ်စုဳတစ်ရာ မပီဵခပတ်ခခင်ဵမရှိေသဵလျှင်  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင် 

သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူသည်- 

 ( ) အဆိပုါတရာဵမမှုခင်ဵ  ို ဆိုင်ဵငဳဴေပဵရန် အဆိုပါ တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် အနုညာတခုဳရုဳဵသို္ဓ 

ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည် သုိ္ဓမဟုတ် 

 (ခ) အခခာဵေသာအမှုတွင် ဆ ်လ ်အေရဵယူ ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵအဆငဴ်ဆငဴ် ို 

တာဵခမစ် န့်သတ်ေပဵရန် အတွ ်  ုမ္ပဏီဖျေ ်သိမ်ဵရန်စီရငပ်ိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်ဴ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ ထို္ဓခပင် အဆိုပါ ေလျှာ ်လွှာ ို လ ်ခဳရရိှသည်ဴတရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

အနုညာတခုဳရုဳဵသည် စစ်ေဆဵစီရင်ေဆာင်ရွ ်မှု  ိ ုဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် တာဵခမစ် န့်သတ်ခခင်ဵ  

ခပုလုပ်နိုင်သည်။ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

  ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခန့်အပ်ခခင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏အခွင်ဴအာဏာမျောဵ 

၁၆၆။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန် ေလျှာ ်ထာဵမပီဵေနာ ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုမီ မည်သည်ဴ 

အချေနိ်တွင်မဆို တရာဵရုဳဵသည် ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ခန့်အပ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည်ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ခန့်အပ်သည်ဴအခါ ေအာ ်ပါတို္ဓ ို 

သတ်မှတ်ေပဵရမည်- 

  (၁) ထိုသူ၏ ေဆာင်ရွ ်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵနှငဴ်  ျေငဴ်သဳုဵရမညဴ် အခွငဴ်အာဏာမျောဵ၊ 

  (၂) ၎င်ဵအာဵေပဵရမည်ဴ အခေ  ဵေငွ။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၁၆၇။ ( ) တရာဵရုဳဵ   ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်ပါ  

လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ခန့်အပ်ရမည်။ 



 (ခ) စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ ို ခန့်ထာဵရမည်ခဖစ်မပီဵ 

၎င်ဵမှထိသုို္ဓခန့်ထာဵမှု ို သေဘာတူေ  ာင်ဵ  တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတငခ်ပမှသာ ခန့်အပ်ခခင်ဵ  

အတညခ်ဖစ်ေစရမည်- 

  (၁) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵသည်ဴသူ  အမည်စာရင်ဵ တင်သွင်ဵ သူ၊ 

  (၂) ထိသုို္ဓအမည်စာရင်ဵတငသွ်င်ဵ ထာဵခခင်ဵမရှိလျှင် တရာဵရုဳဵ  ခန့်အပ်သည်ဴ တရာဵဝင် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ။ 

 (ဂ) မည်သည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ ိုမျှ ခန့်အပ်နိုင်ခခင်ဵ မရိှပါ  တရာဵရုဳဵသည် 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှအခဖစ် ခန့်အပ်နိုင်သည်။ 

  တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ုိ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ခန့်အပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

၁၆၈။ ( ) တရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှအခဖစ် 

ခန့်အပ်ပါ  ၎င်ဵသည် မမီရှင်မျောဵအ ျေ ို ဵအတွ ် မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ ို ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵ 

အလုိ္ဓငာှ ေခ္ဒယူရမည်- 

  (၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ အာဵ 

အတညခ်ပုခခင်ဵ ၊ 

  (၂) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအစာဵ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ်ေဆာင်ရွ ်ရန် 

အရည်အချေင်ဵ  ရိှသူတစ်ဦဵအာဵ  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှအခဖစ် 

ေရွဵချေယ်ခန့်ထာဵရန်။ 

 (ခ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ပုဒမ်ခွဲ( ) အရ ေခ္ဒယူသည်ဴ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို နည်ဵ ဥပေဒ 

မျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်နှငဴ်အညီ ဆငဴဆ်ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရမည်ခဖစ်မပီဵ ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်သည်ဴ 

ေန့၏ေနာ ်ေန့မှ ၂၁ ရ ်ထ ် ေနာ ်မ ျေေစဘဲ အစည်ဵအေဝဵ ို  ျေင်ဵ ပရမည်။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မအရ ခန့်အပ်ထာဵသညဴ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ   ုမ္ပဏီတွင် မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵအာဵ 

ဆငဴဆ်ိုေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရန် လုေဳလာ ်သညဴ် ဘဏ္ဍာေငေွ  ဵမရှိဟု သဳုဵသပ်ဆုဳဵခဖတ်ပါ  ပုဒမ်ခွဲ ( ) 

နှငဴ် (ခ) အာဵ လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရန် မလိုအပ်ေစရ။ 

  ခန့်အပ်ထာဵသည်ဴ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ုိ အစာဵထုိဵရန် အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒယူခခင်ဵ 

၁၆၉။ ( ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ခန့်ထာဵေ  ာင်ဵ ို 

အမျောဵခပည်သူသုိ္ဓ အသိေပဵအေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ထုတ်ခပန်သည်ဴေန့၏ ေနာ ်ေန့မှ ၂၈ ရ ်အတွင်ဵ 

 ုမ္ပဏီစုစုေပါင်ဵေ  ဵမမီ၏ အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ဆယ်ရာခိုငန်ှုန်ဵနှင်ဴအထ ် ပိုင်ဆိုင်ေသာမမီရှင်မျောဵ  

စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေတာင်ဵ ဆိုလျှင် ထိစုာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် မမီရှငမ်ျောဵ အစည်ဵအေဝဵ 

 ိ ုေအာ ်ပါရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵအလို္ဓငာှ ဆငဴေ်ခ္ဒရမည်- 

  (၁) ၎င်ဵအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ခန့်ထာဵခခင်ဵ  ို အတည်ခပုရန်၊ 



  (၂)  ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ရန် 

အရည်အချေင်ဵ ရိှသူ တစ်ဦဵအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှေနရာတွင် 

အစာဵထိုဵေရွဵချေယ်ခန့်ထာဵရန်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အစည်ဵ အေဝဵ ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ  အဆိုပါစာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵေတာင်ဵ ဆိုချေ ်အာဵ လ ်ခဳရရိှသည်ဴေန့၏ေနာ ်ေန့မှ ၁၄ ရ ်အတွင်ဵ ေခ္ဒယူရမည်။ 

  ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်နှင်ဴတစ်ဆ ်တည်ဵ တရာဵရဳုဵ  ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၁၇၀။ တရာဵရုဳဵ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန်အမိန့် ို ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ေ  ာငဴ် ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵ 

မန်ေနဂျော၊ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၊ သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵအခဖစ် ခန့်ထာဵခခင်ဵ  ို 

ရပ်ဆိုင်ဵ သွာဵေစပါ  တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်ေလျော်မည်ဟုယူဆလျှင် ထိုသူအာဵ 

 ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ဆ ်လ ်ခန့်အပ်နိုင်သည်။ 

စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ  လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျောဵ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵမှု ုိ ဆုိင်ဵငဴဳရန်အခွင်ဴအာဏာ 

၁၇၁။ ( ) တရာဵရုဳဵသည်စည်ဵ မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ်၍ ဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ် ို ချေ ်ချေင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် သငဴ်ေလျော်သည်ဴအချေနိ်တွင် ဆိုင်ဵငဳဴသည်ဴအမိန့် ချေမှတ်နိုငသ်ည်။ 

 (ခ) စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမပီဵေနာ ် မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ  

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခဖစ်ေစ၊ မမီရှင်တစ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူ ခဖစ်ေစ ဆိုင်ဵငဳဴ 

မိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵသညဴ်အခါ ၎င်ဵတို္ဓ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအာဵ ဆိုင်ဵငဳဴသငဴ်ေ  ာင်ဵ  ေ ျေနပ်လ ်ခဳေအာင် သ ်ေသထင်ရှာဵခပနိုင်လျှင် 

တရာဵရုဳဵသည် ဆိုင်ဵငဳဴသည်ဴ အမိန့် ို ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒ်မအရအမိန့်မချေမှတ်မီ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှအာဵ အဆိုပါ 

ဆိုင်ဵငဳဴမှုနှငဴ်သ ်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆသညဴ် အချေ ်အလ ်နှငဴ် အေ  ာင်ဵအရာမျောဵ ပါဝင်ေသာ 

အစီရငခ်ဳစာတစ်ေစာင ်ို တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တငခ်ပေစရန်ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၅) 

ေနာ ်ဆ ်တဲွ အ ျေ ို ဵဆ ်မျောဵ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ၏ ေနာ ်ဆ ်တဲွ အ ျေ ို ဵဆ ်မျောဵ 

၁၇၂။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခန့်အပ်မပီဵေနာ ်- 

 ( )  ုမ္ပဏီအာဵဖျေ ်သိမ်ဵမပီဵသည်အထိ  ုမ္ပဏီ၏အေခခအေနနှငဴ် လုပ်ပိငုခ်ွငဴ်တို္ဓသည် ဆ ်လ ် 

တည်ရှိသည်။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ အတွ ် အ ျေ ို ဵခဖစ်ေစသည်ဴ လိုအပ်သမျှေသာ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်မှုမှတစ်ပါဵ  ျေန်သည်ဴလုပ်ငန်ဵ ေဆာငရွ် ်ချေ ်အရပ်ရပ်တို္ဓ ို ရပ်စဲရမည်။ 



 (ဂ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  သေဘာတူခွငဴခ်ပုထာဵသည်မှတစ်ပါဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ 

တွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵခဖစ်ပါ   ုမ္ပဏီ၏အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတွင် 

သေဘာတူခွငဴ်ခပုထာဵသည်မှတစ်ပါဵ ဒါရို ်တာမျောဵ၏ လုပ်ပိငု်ခွငဴမ်ျောဵသည် ရပ်စဲသွာဵေစရမည်။ 

 (ဃ)  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ၏ပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ  

သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵအရမှတစ်ပါဵ မည်သည်ဴအေရဵယေူဆာင်ရွ ်မှု 

သုိ္ဓမဟုတ် ေလျှာ ်ထာဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် အနုညာတစီရင်ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ  ိုမျှ ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

စတငခ်ခင်ဵ  မခပုရ။ 

 (င) တရာရုဳဵ၏အမိန့်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်သည်မှတစ်ပါဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ 

ခွငဴ်ခပုချေ ်မရိှဘဲ  ုမ္ပဏီ၏ပိုငဆ်ိုငမ်ှုမျောဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲေဆာငရွ် ်ချေ ်မျောဵသည် 

ပျေ ်ခပယ်ေစရမည်။ 

 (စ)  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  စတငမ်ပီဵေနာ ်မှ  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ၏ 

ပိုင်ဆိုင်မှုတို္ဓအာဵ ဝရမ်ဵစွဲ ပ်ခခင်ဵ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ို သိမ်ဵယူခခင်ဵ ၊ ပစ္စည်ဵ ို ဝရမ်ဵဖမ်ဵယူသိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် အတည်ခပုေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵဟူသမျှသည် ပျေ ်ခပယ်ေစရမည်။ 

 (ဆ) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအာဵ ခန့်အပ်မပီဵေနာ ်မှ ခပုလုပ်သည်ဴ အစုရှယ်ယာ 

လွှေဲခပာင်ဵ မှုသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှထဳသို္ဓ လွှေဲခပာင်ဵ ခခင်ဵမဟုတ်လျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

၎င်ဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖင်ဴ ခပုလုပ်ေသာ လွှေဲခပာင်ဵမှုမျေ ို ဵမဟုတ်လျှင် ထိုအစုရှယ်ယာလွှဲေခပာင်ဵမှုနှငဴ် 

ထိုသုိ္ဓလွှဲေခပာင်ဵမှုေ  ာငဴ်  ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ အေခခအေနအဆငဴ်အတန်ဵအာဵ ေခပာင်ဵလဲမှု 

ဟူသမျှသည် ပျေ ်ခပယ်ေစရမည်။ 

  ဤပုဒ်မပါ မည်သည်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် မျှ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်၏ 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ ို ထိခို ်ခခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

   ုမ္ပဏီပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵခခင်ဵ 

၁၇၃။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန်အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် သုိ္ဓမဟုတ် ယာယီစာရင်ဵ  ရှင်ဵလင်ဵ  

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအာဵ ခန့်ထာဵမပီဵေနာ ်တွင် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည်  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ရန် 

အလာဵအလာရိှသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ  ို ၎င်ဵ၏ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ ် သုိ္ဓမဟုတ် က ီဵ  ပ်မှု 

ေအာ ်တွငထ်ာဵရိှရမည်။ 

   ုမ္ပဏီပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှထဳ ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွှဲေခပာင်ဵေရာ ်ရိှ 

သွာဵခခင်ဵ 

၁၇၄။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  ေလျှာ ်ထာဵလျှင် တရာဵရုဳဵသည်  ုမ္ပဏီ  ပိုင်ဆိုင်သည်ဴ 

သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ ိုယ်စာဵ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခဳရသူ  ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှ၏ ရာထူဵ အေလျော ်အမည်ခဖငဴ် 

ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွှေဲခပာင်ဵေရာ ်ရှိသွာဵေစရန် အမိန့်ချေနိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 



  အတည်ခပုခခင်ဵနှင်ဴ ဝရမ်ဵစဲွ ပ်ခခင်ဵ၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု 

၁၇၅။ ( ) မမီရှင်   ုမ္ပဏီ၏ ေခမနှငဴ် ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ ဒီ ရီ ို အတညခ်ပုရာတွင် 

ေသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ ၊ ၎င်ဵမမီရှင်အာဵ ေပဵရန်ရှိသည်ဴေ  ဵမမီတစ်ရပ်အရ ဝရမ်ဵစွဲ ပမ်ပီဵေနာ ် 

အတညခ်ပု ေဆာင်ရွ ်ရာတွင်ေသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ  ုမ္ပဏီသည် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  ိုစတငမ်ပီဵ မမီရှင်သည် ထိုသုိ္ဓမစတငမ်ီ ဒီ ရီအတည်ခပုခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ဝရမ်ဵစွဲ ပ်ခခင်ဵ ို မပီဵဆုဳဵေအာင် ေဆာင်ရွ ်နိုငခ်ခင်ဵ မရိှလျှင် 

အဆိပုါဒီ ရီအေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓတည်ဵမဟုတ် ဝရမ်ဵ စွဲ ပ်ခခင်ဵ၏ 

အ ျေ ို ဵအခမတ် ို မမီရှင်  ရရိှခဳစာဵပိုင်ခွငဴ်မရိှေစရ။ 

 (ခ) သုိ္ဓရာတွင်- 

  (၁) မမီရှငသ်ည် ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  ို အဆိခုပုရန်အတွ ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ခပုလုပ်ရန် 

ေခ္ဒယူသည်ဴ အစည်ဵအေဝဵ၏ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ရမပီဵခဖစ်လျှင် ပုဒမ်ခွဲ ( ) ၏ ရည်ရွယ်ချေ ် 

အလုိ္ဓငာှ ဖျေ ်သိမ်ဵမှုစတငသ်ည်ဴရ ်အတွ ် မမီရှင ် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာရရိှခဲဴသည်ဴရ ် ို 

အစာဵထိုဵ ရမည်၊ 

  (၂) ဒီ ရီအတညခ်ပုသူအရာရိှ   ုမ္ပဏီ၏  ုန်ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုအာဵ ေရာင်ဵချေသည် ို 

သေဘာရိုဵခဖငဴ် ဝယ်ယူမိသူသည် ယင်ဵ ပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵမပီဵ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအာဵ ဆန့် ျေင၍် ခိုင်မာေသာ ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ် ိုရရိှေစနိုင်သည်၊ 

  (၃) မမီရှငအ်ာဵအနိုငေ်ပဵသညဴ် ဒီ ရီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်သညဴ် 

အတိုင်ဵ အတာနှငဴ် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ်၍ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ 

အရာရိှထဳ အပ်နှင်ဵ ထာဵသည်ဴ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို ပယ်ဖျေ ်နိုင်သည်၊ 

  (၄) ဒီ ရီအရ မမီရှင်ရရိှသည်ဴအ ျေ ို ဵအခမတ်အာဵ ပုဒ်မ ၃၆၁ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်အရ 

ပယ်ဖျေ ်နိုငသ်ည်။ 

 (ဂ) ဤဥပေဒ၏ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်အလို္ဓငှာ- 

  (၁)  ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ အတည်ခပုေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေရာင်ဵချေခခင်ဵ  ခဖငဴ်မပီဵဆုဳဵသည်၊ 

  (၂) ေ  ဵမမီ ို ဝရမ်ဵစွဲ ပ်ခခင်ဵသည် ေ  ဵမမီရရိှသညဴ်အခါ မပီဵဆုဳဵသည်၊ 

  (၃) ေခမအေပ္ဒ အတည်ခပုေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵသည် သိမ်ဵယူခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵ 

ခပုလုပ်ချေနိ်တွင် မပီဵဆုဳဵသည်။ 

  တရာဵရဳုဵအမိန့်အရ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵအရ အတည်ခပုေဆာင်ရွ ်သူ အရာရိှ၏ 

တာဝန်မျောဵ 

၁၇၆။  ုမ္ပဏီ၏  ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို ဒီ ရီအတည်ခပုေဆာငရ်ွ ်ရန်အတွ ် သိမ်ဵဆည်ဵ ရယူထာဵမပီဵ 

ယင်ဵ တို္ဓအာဵမေရာင်ဵ ချေမီ သုိ္ဓမဟုတ် အတညခ်ပုေဆာင်ရွ ်မှုမမပီဵဆုဳဵမီ ဒီ ရီအတည်ခပုသူ 

အရာရိှထဳသို္ဓ ယာယီစာရင်ဵ  ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 



စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေ  ာင်ဵ ၊ သုိ္ဓမဟုတ် ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

ခပုလုပ်ရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်မပီဵေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵ  ာဵစာအာဵဆငဴ်ဆို အတည်ခပုမပီဵပါ  

ေအာ ်ပါတို္ဓသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

 ( ) ဒီ ရီအတညခ်ပုသူအရာရိှသည် လိုအပ်သည်ဴအခါ ဒီ ရီအတည်ခပုေဆာင်ရွ ်ရန်အတွ ် 

သိမ်ဵဆည်ဵရယူထာဵသည်ဴ  ုန်ပစ္စည်ဵ နှငဴ် သိမ်ဵဆည်ဵရမိသညဴ် သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ခဳရရိှသညဴ် 

ေငွေ  ဵတစ်စုဳတစ်ရာ ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳ ေပဵအပ်ရမည်၊ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ  ုန်ပစ္စည်ဵနှငဴ် ေငွေ  ဵမျောဵအေပ္ဒ ဒီ ရီအတည်ခပု ေဆာငရွ် ်ရာ၌ ဒီ ရီ 

အတညခ်ပုသူအရာရိှ   ုန် ျေခဲဴသည်ဴေငေွ  ဵအာဵ ရယူနိုင်ရန်အတွ ် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ 

လ ်ခဳရရိှသည်ဴ  ုန်ပစ္စည်ဵနှင်ဴ ေငွေ  ဵအေပ္ဒတွင် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ ရရိှမည်ခဖစ်မပီဵ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် အဆိုပါ  ုန် ျေခဲဴသည်ဴ ေငွေ  ဵအာဵ ေပဵေချေနိုင်ေစရန် 

အတွ ်  ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ၏ လုေဳလာ ေ်သာအပုိင်ဵ  ို ေရာင်ဵချေနိုင်သည်၊ 

 (ဂ) မမီရှငအ်ာဵအနိုငေ်ပဵသည်ဴ ဒီ ရီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာရုဳဵသည်သငဴ်သည်ထင်သညဴ် အတိုင်ဵ အတာနှငဴ် 

စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ် ာ ဤပုဒ်မအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအာဵ အပ်နှင်ဵ  

ထာဵသည်ဴ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို ပယ်ဖျေ ်နိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၆) 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှမျောဵ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ တာဝန်မျောဵ 

၁၇၇။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ အဓ ိ ျေသညဴ်တာဝန်မျောဵမှာ  ုမ္ပဏီ  ရပိုင်ခွငဴ်ရိှ 

သည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ရပိုင်ခွငဴ်ရိှနိုင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ ို ၎င်ဵ၏အပု်ထိန်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ 

ထိန်ဵချေုပ် မှုေအာ ်သုိ္ဓေရာ ်ရိှရန် တတ်စွမ်ဵသမျှေဆာလျေင်စွာ ေဆာင်ရွ ် ာ 

 ုမ္ပဏီ၏မမီရှငမ်ျောဵ ို ခွဲေဝေပဵ မပီဵေနာ ် ပိုလျှပဳါ  ရပိုငခ်ွငဴ်ရိှသူမျောဵအာဵ ခွဲေဝေပဵရန် ခဖစ်သည်။ 

 (ခ) စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ဤဥပေဒအရသတ်မှတ်သည်ဴ  န့်သတ်ချေ ်ေဘာင် 

အတွင်ဵ  ုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်သည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ် ယင်ဵ တို္ဓ ို မမီရှင်မျောဵအ  ာဵခွဲေဝေပဵမှု ို 

၎င်ဵ၏ ိုယ်ပိုငဆ်င်ခခင်တုဳတရာဵခဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ဂ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် မမီရှင်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵ၏ ဆန္ဒ 

မျောဵ ို ခဖည်ဴဆည်ဵရန်ရည်ရွယ်၍ အေထွေထွ အစည်ဵအေဝဵမျောဵ ို ဆငဴ်ေခ္ဒနိုင်သည်။ ထို္ဓအခပင် 

မမီရှင် မျောဵမှ ညွှန်  ာဵလျှင်ခဖစ်ေစ ေ  ဵမမီတန်ဖိုဵ၏ ဆယ်ပုတဳစ်ပုဳ ထ ်မနည်ဵ  ို ပိုင်ဆိုငေ်သာ 

မမီရှင်မျောဵ  ထို္ဓသို္ဓေဆာငရွ် ်ရန်စာခဖင်ဴ ေရဵသာဵေတာင်ဵ ဆိုလျှငခ်ဖစ်ေစ 

အစည်ဵအေဝဵေခ္ဒယူေပဵရန် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှတွင် တာဝန်ရှိသည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ 

၁၇၈။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန် တာဝန်ရှိမပီဵ 

၎င်ဵ  သငဴ်သည်ထငခ်မငလ်ျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ အစီရငခ်ဳစာတငခ်ပနိုင်သည်- 



  (၁)  ုမ္ပဏီ  မေအာငခ်မင်လျှင် မေအာငခ်မင်သည်ဴ အေ  ာင်ဵ မျောဵ၊ 

  (၂) ေယဘုယျေအာဵခဖငဴ်  ုမ္ပဏီအာဵ စတငဖ်ွဲ့စည်ဵတည်ေထာငခ်ခင်ဵ ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၊ 

စီဵပွာဵေရဵ ဆိုင်ရာ ဆ ်ဆဳေဆာင်ရွ ်သည်ဴ  ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴ  ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵ  ိစ္စရပ်မျောဵ။ 

 (ခ) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု၏ အတိုင်ဵ အတာသည် ထိစုုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုအတွ ်  ုမ္ပဏီ  ေငွဵေ  ဵ ုန် ျေ 

ခဳနိုင်မှု၊ မမီရှငမ်ျောဵ၏ေငေွ  ဵခပန်လည်ရရိှနိုငမ်ှုအေပ္ဒ ထိ ုုန် ျေစရိတ်၏ 

သ ်ေရာ ်မှုအလာဵအလာ နှငဴ် အ ျေင်ဴသိ ္ခာပျေ ်ခပာဵမှုနှငဴ်သ ်ဆိုငေ်သာ 

သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵမျောဵအေပ္ဒ စာရင်ဵရှင်ဵ  လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ သိရိှနာဵလည်မှု 

သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵခပန်လည်ရယူနိုင်ရန် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ၏ ခိုင်လုဳမှုပမာဏတို္ဓအေပ္ဒတွင် 

မူတညေ်စရမည်။ 

 (ဂ) အစီရငခ်ဳစာတွင် ေရဵသာဵေဖာ်ခပထာဵသညဴ် အချေ ်အလ ်မျောဵသည် မည်သညဴ်စစ်ေဆဵစီရင် 

ေဆာငရ်ွ ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်မဆို ဦဵစွာအခမင်အာဵခဖင်ဴ ခိုင်မာသည်ဴသ ်ေသခဳချေ ် ခဖစ်သည်။ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴနှင်ဴတာဝန်မျောဵ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ အေထွေထွလုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၁၇၉။ ( ) ဤပုဒ်မနှငဴ်မဆန့် ျေငေ်စဘဲ  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှသည် 

ေအာ ပ်ါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်နိုင်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ ို အ ျေ ို ဵရိှစွာစီမဳခန့်ခွဲေဆာင်ရွ ်နိုငေ်ရဵ သုိ္ဓမဟုတ် အ ျေ ို ဵရှိစွာ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ  

ဖျေ ်သိမ်ဵနိုငေ်ရဵအတွ ် လိအုပ်သည်ဟုယူဆသည်ဴ အတိုင်ဵ အတာအထိ  ုမ္ပဏီ၏ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵ ို ဆ ်လ ်လည်ပတ်ေစခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အခန်ဵ (၇) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်နှင်ဴ မဆန့် ျေင်ေစဘဲ မည်သညဴ်မမီရှင် အတန်ဵအစာဵ ိုမဆိုအခပည်ဴ 

အဝ ေငွခပန်လည်ေပဵဆပ်ခခင်ဵ၊ 

  (၃) မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  အဆိခုပုသူ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီထဳမှ နစ်နာေ  ဵေတာင်ဵ ဆိုသူ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ်ရိှသူ (ယင်ဵ စ ာဵရပ်တွင် လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် အနာဂတ်တွင် သုိ္ဓမဟုတ် 

ေသချော ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ခဖစ်နိုင်ေချေရိှေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ရရိှနိုင်သည်ဟု ေမျှာ်မှန်ဵေသာ 

နစ်နာေ  ဵမျောဵလည်ဵ ပါဝင်သည်)    ုမ္ပဏီသုိ္ဓ ေတာင်ဵ ခဳခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီမှ 

ေပဵေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိလာနိုင်ေသာ  ိစ္စရပ်မျောဵ ို ညိှနှိုင်ဵ ဖျေန်ေခဖခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

စီမဳေဆာင်ရွ ်ေပဵခခင်ဵ ၊ 

  (၄) ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ၊ ေ  ဵမမီမျောဵ၊ တာဝန်ရှိမှုမျောဵနှင်ဴ အခခာဵေသာနစ်နာေ  ဵေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ 

အာဵလုဳဵ  (ယင်ဵစ ာဵရပ်တွင် လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် အနာဂတ်တွင် သုိ္ဓမဟုတ် ေသချောေသာ သုိ္ဓမဟုတ် 

ခဖစ်နိုင်ေချေရိှေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ရရိှနိုင်သည်ဟု ေမျှာ်မှန်ဵေသာ နစ်နာေ  ဵမျောဵလည်ဵပါဝင်သည်) 

အတွ ်  ုမ္ပဏီနှငဴ် ေ  ဵမမီဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵမမီစာဵအ  ာဵ 

ညိှနှိုင်ဵ ဖျေန်ေခဖေပဵခခင်ဵ ၊  ုမ္ပဏီ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ၊ ပိုင်ဆိုင်သည်ဴပစ္စည်ဵ ို 

တစ်နည်ဵနည်ဵနှင်ဴ ထိခို ်မှုရှိေစသည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်စပ်သည်ဴ အခငင်ဵပွာဵမှုမျောဵအေပ္ဒ 



ညိှနှိုင်ဵ ဖျေန်ေခဖေပဵခခင်ဵ တို္ဓအခပင် ထိေုတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ၊ ေ  ဵမမီ မျောဵ၊ တာဝန်ရှိမှုမျောဵနှငဴ် 

အခခာဵေသာနစ်နာေ  ဵ ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ အခပည်ဴအဝေဆာင် ရွ ်ေပဵခခင်ဵ ။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာငရွ် ်နိုင်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ ိုယ်စာဵ တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ  ိုယ်စာဵတရာဵစွဲဆိုမှုအေပ္ဒ 

ခုခဳေချေပခခင်ဵ၊ 

  (၂) ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵ ို  ူညီေဆာင်ရွ ်နိုင်ရန် ေရှ့ေနငာှဵရမ်ဵခွငဴ်ရိှခခင်ဵ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီ၏ပိုငဆ်ိုငမ်ှုမျောဵအာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် မည်သည်ဴအစိတ်အပိုင်ဵ  ိုမဆို ေရာင်ဵချေခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ၊ 

  (၄)  ုမ္ပဏီ၏ ိုယ်စာဵနှငဴ်  ုမ္ပဏီ၏အမည်ခဖင်ဴ စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵ၊ ေခပစာမျောဵနှင်ဴ အခခာဵစာရွ ် 

စာတမ်ဵမျောဵ ို လ ်မှတ်ေရဵထိုဵ  ချေုပ်ဆိုခခင်ဵနှငဴ် ဤ ိစ္စအလို္ဓငှာ လိုအပ်ပါ  

 ုမ္ပဏီ၏တဳဆိပ်တုဳဵ ို အသုဳဵခပုခခင်ဵ ၊ 

  (၅)  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵ ို အာမခဳအေပါငအ်နှဳအခဖစ် ထာဵလျေ ်ခဖစ်ေစ၊ မထာဵဘဲခဖစ်ေစ လိအုပ်သည်ဴ 

ေချေဵေငမွျောဵ ို ရယူနိုငခ်ခင်ဵ ၊ 

  (၆) ေ  ဵမမီဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵမမီစာဵထဳမှ ၎င်ဵေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ရိှသည်ဴ 

ေ  ဵမမီ ို ေပဵဆပ်ေစရန် လိအုပ်သလို အေရဵယူေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၇) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှမှ  ိုယ်တိုင်မေဆာငရွ် ်နိုင်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ  

သုိ္ဓမဟုတ်  ိုယ်တိုင်မေဆာင်ရွ ်သငဴ်သည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ေစရန် 

ေအဵဂျေင်ဴခန့် အပ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၈)  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရန်နှငဴ် ယင်ဵ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ ို 

ပိုင်ဵခခာဵခွဲေဝေပဵရန်အလို္ဓ ငာှ ေဆာငရ်ွ ်ရန်လိုအပ်သည်ဴ 

 ုမ္ပဏီ ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဳဵ  ိုေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှငမ်ျောဵ၏ အတညခ်ပုချေ ်ရိှသည်မှအပ 

 ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

အနည်ဵ ဆုဳဵပမာဏထ ် ေ ျော်လွန်ေတာင်ဵ ခဳလာသည်ဴ ေ  ဵမမီအတွ ် ေစဴစပ်ညိှနှိုင်ဵ 

ဖျေန်ေခဖေပဵခခင်ဵ  မခပုရ။ 

 (ဃ) ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်သည် ၆ လအတွင်ဵ  ရပ်စဲသွာဵနိုငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အတညခ်ပုေဆာင်ရွ ်နိုငခ်ခင်ဵ  

ရိှေစ  ာမူ တရာဵရုဳဵ၏ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှငမ်ျောဵေ ာ်မတီ၏ သုိ္ဓမဟုတ်မမီရှင်မျောဵ၏ 

အတညခ်ပုချေ ်ရှိလျှငမ်ှ တစ်ပါဵ  ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵ   ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် 

 ုမ္ပဏီ၏ ိုယ်စာဵ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ် အာဵ ၆ လထ ်ေ ျော်လနွ်၍ချေုပ်ဆို ေပဵခခင်ဵ မခပုရ။ 

 (င)  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်သည်ဴ မည်သညဴ်အချေနိ် 

တွင်မဆို  ုမ္ပဏီ၏စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ို စစ်ေဆဵပိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်။ 



 (စ) ဤအပုိင်ဵ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် မဆန့် ျေင်ေစပဲ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် 

၎င်ဵ၏ ိုယ်ပိုငဆ်င်ခခင်တုဳတရာဵနှငဴ်အညီ  ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴ ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ ို 

စီမဳခန့်ခွဲ ခခင်ဵ နှင်ဴ ပိုင်ဵခခာဵခွဲေဝခခင်ဵ  ခပုရမည်။ 

 (ဆ) ဤဥပေဒအရအာဏာမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵေသာစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှသည် 

 ုမ္ပဏီနှင်ဴ တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်ေနသူထဳသုိ္ဓ  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ ို ခွဲေဝေပဵအပ်ခခင်ဵခပုလုပ်ခဲဴလျှင် 

မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ (ရိှလျှင်) သုိ္ဓ ယင်ဵအေ  ာင်ဵ အရာနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ အသိေပဵအေ  ာင်ဵ   ာဵစာ 

ေပဵပို္ဓရမည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ အစီရင်ခဳတင်ခပရန်တာဝန် 

၁၈၀။ ( )  ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  စတငမ်ပီဵေနာ ် တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေဆာငရွ် ်မပီဵစီဵ 

ခခင်ဵ  မရိှေသဵပါ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပုဳစဳအရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ 

အေသဵစိတ်အချေ ်အလ ်မျောဵ၊ ေရာ ်ရိှေနသည်ဴ အေခခအေနတို္ဓပါဝင်သည်ဴ အစီရငခ်ဳစာတစ်ေစာင် 

ေရဵသာဵခပုစု၍ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိ ထဳ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အစီရင်ခဳစာ ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  မပီဵဆုဳဵသွာဵသည်အထိနှစ်စဉ် 

တငခ်ပရမည်။ 

 (ဂ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ခိုင်လဳုေသာအေ  ာင်ဵ ခပချေ ်မရှိဘဲ ဤပုဒ်မ ို 

လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ်ပါ - 

  (၁) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ ဒဏ်ေ  ဵေငွ ို တပ်ရို ်ရမည်၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵသည် ၎င်ဵအာဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ာလအတွင်ဵ အစီရငခ်ဳစာ တင်သွင်ဵေစရန် 

အမိန့်ချေ မှတ်နိုငသ်ည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ရာထူဵလစ်လပ်ခခင်ဵ 

၁၈၁။ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည်- 

 ( ) ၎င်ဵ၏ ရာထူဵ တာဝန်မှ နုတ်ထ ွ်နိုင်သည်၊ 

 (ခ) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေငသ်ူအခဖစ် ေဆာင်ရွ ်ရန် အရည်အချေင်ဵရှိမှု ရပ်စဲသွာဵချေနိ်တွင် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မှ နုတ်ထ ွ်ရမည်၊ 

 (ဂ) အမပီဵ သတ်အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပမပီဵေနာ ် ၎င်ဵ၏ အစီရငခ်ဳစာတငခ်ပရန် တာဝန်အာဵ 

ေ ျေနပ်လ ် ခဳသည်အထိ တတ်နိုင်သမျှ ေဆာင်ရွ ်၍ မပီဵစီဵသာွဵချေနိ်တွင် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ အခဖစ်မှ ေဆာလျေငစ်ွာ နုတ်ထ ွ်ရမည်၊ 

 (ဃ) ေသဆုဳဵလျှင် ရာထူဵတာဝန်မှ နုတ်ထ ွ်မပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအာဵ ရာထူဵမှထုတ်ပယ်ခခင်ဵ 

၁၈၂။ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ရာထူဵ မှထုတ်ပယ်မပီဵ ေအာ ်ပါအေခခအေန တစ်ရပ်ရပ် 

တွင် အခခာဵသူအာဵ အစာဵထိုဵခန့်အပ်နိုင်သည်- 



 ( )  ုမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျှာ ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဖစ်ပါ  ဤ ိစ္စအလို္ဓ 

ငာှ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပမပီဵ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) မမီရှငမ်ျောဵ၏ဆန္ဒအေလျော ် သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဖစ် 

ပါ   နည်ဵ လမ်ဵတ ျေ ျေင်ဵ ပသည်ဴ မမီရှငမ်ျောဵ  အစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) မည်သည်ဴစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ တွင်မဆို ထိုသုိ္ဓထုတ်ပယ်ရန်အေ  ာင်ဵ သ ်ေသထငရှ်ာဵ 

ခပနိုင၍် တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

  လစ်လပ်ေနေသာ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှရာထူဵ ခဖည်ဴစွ ်ခန့်ထာဵခခင်ဵ 

၁၈၃။ လစ်လပေ်နေသာ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိရာထူဵ ို ေအာ ်ပါနည်ဵလမ်ဵ တစ်ရပ်ရပ် 

ခဖငဴ် ခဖညဴ်စွ ်ခန့်ထာဵနိုငသ်ည်- 

 ( )  ုမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဖစ်ပါ  ဤ ိစ္စအလို္ဓ 

ငာှ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပမပီဵ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) မမီရှငမ်ျောဵ၏ဆန္ဒအေလျော ် သုိ္ဓမဟုတ်  တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  

ခဖစ်ပါ   သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ  ျေင်ဵ ပေသာ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် 

ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) မည်သည်ဴစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵတွင်မဆို တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) တစ်ဦဵထ ်ပိုေသာ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှမျောဵရှိသည်ဴအန ် တစ်ဦဵမှ 

နုတ်ထ ွ်ခခင်ဵခဖစ်ပါ   ျေန်ရှိသူစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှမျောဵ၏ဆန္ဒအရ အစာဵထိုဵ 

ခန့်အပ်ခခင်ဵ ။ 

   ုမ္ပဏီ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခန့်အပ်မှုမခပုခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမည်စာရင်ဵ 

မတင်ခပခခင်ဵ  

၁၈၄။ ( )  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵစဉ် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှ ို ခန့်အပ် 

ခခင်ဵ မခပုရေသဵလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် မည်သူ မျှ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် 

ေဆာငရ်ွ ်ေန ခခင်ဵ မရှိလျှင် ဒါရို ်တာမျောဵသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏ အခွငဴ်အာဏာ ို တရာဵရုဳဵ၏ 

ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ်  ျေငဴ်သုဳဵနိုင် သည်။ 

 (ခ) သုိ္ဓရာတွင် ဒါရို ်တာမျောဵသည် ေအာ ်ပါ န့်သတ်ထာဵေသာ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵတွင် တရာဵရုဳဵ၏ 

ခွငဴ်ခပုချေ ်မပါေသာ်လည်ဵ  ျေငဴ်သဳုဵနိုင်သည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ် စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴအခါတွင် ပုဒ်မ ၁၅၆ (မမီရှင်မျောဵ 

အစည်ဵအေဝဵ)၊ ပုဒ်မ ၁၅၇ ( ုမ္ပဏီ၏  ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ေ  ညာချေ ်) 

တို္ဓနှင်ဴ ို ်ညီမှု ရိှသည်ဴ အတိုင်ဵ အတာအထိ လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

  (၂) ပျေ ်စီဵလွယ်သညဴ်  ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲေဆာငရွ် ်ရန်၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို  ာ ွယ်ရန်အတွ ် လိအုပ်သညဴ် ိစ္စရပ်မျောဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ တာဝန်မှစွန့်လွှတ်ခခင်ဵ 



၁၈၅။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ၎င်ဵ၏တာဝန်မှရပ်စဲသွာဵသည်ဴအခါခဖစ်ေစ၊ 

ေနာ ်ဆုဳဵ အမပီဵ သတ်ခွဲေဝခခင်ဵ (ရိှလျှင်) မပီဵစီဵ၍ အမပီဵ သတ် အစည်ဵအေဝဵ ို  ျေင်ဵ ပမပီဵစီဵသွာဵလျှင် 

ခဖစ်ေစ  ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မိမိ၏တာဝန်ရိှမှုမျောဵမှ စွန့်လွှတ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင် 

သည်။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ   ုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ ို စီမဳခန့် 

ခွဲရာတွင် နည်ဵ လမ်ဵတ ျေ ေဆာင်ရွ ်ခဲဴခခင်ဵ ရိှ မရိှ၊ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှ၏ 

 ျေငဴ်ဝတ်  ိ ုလိ ု်နာခဲဴခခင်ဵ  ရိှ မရိှ ို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှ အခဖစ်တာဝန်ထမ်ဵေဆာငစ်ဉ် ခပုမူေဆာင်ရွ ်ချေ ်မျောဵနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍- 

  (၁) အေရဵက ီဵသည်ဴအချေ ်အလ ်မျောဵ ို လိမ်လည်လှည်ဴခဖာဵခခင်ဵရှခိဲဴေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ေဖျော ်ဖျေ ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဖုဳဵ ွယ်ခခင်ဵရှခိဲဴေ  ာင်ဵ  သ ်ေသထင်ရှာဵပါ  

ထိခုွငဴ်ခပုခဲဴသည်ဴအမိန့် ို ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵနိုငသ်ည်၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၂၁၇ အရ အေရဵယူခခင်ဵ ို မထခိို ်ေစရ။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ ဆဳုဵခဖတ်ချေ ်အာဵ တရာဵရဳုဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 

၁၈၆။ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ ေဆာငရ်ွ ်ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ေ  ာငဴ် ထိခို ်နစ်နာခဲဴလျှင် ထိသုူသည် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုငမ်ပီဵ တရာဵရုဳဵမှ 

  ာဵနာမပီဵေနာ ် ထိေုဆာင်ရွ ်ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို အတညခ်ပုခခင်ဵ ၊ ပယ်ဖျေ ်ခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ခပငဆ်ငခ်ခင်ဵ  ခပုနိုင်သည်။ 

  ခန့်အပ်ထာဵမှု ုိ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစသည်ဴ လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူခပုရန် ခဖာဵေယာင်ဵ ခခင်ဵ 

၁၈၇။ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည်  ုမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသူ်တစ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်တစ်ဦဵဦဵအာဵတန်ဖိုဵ 

ရိှေသာ အဖုိဵစာဵနာဵတစ်ခုခု ို ေအာ ်ပါတို္ဓအတွ ်ေပဵလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ေပဵရန်သေဘာတူညီလျှင် 

သုိ္ဓမဟုတ် ေပဵရန် မ်ဵလှမ်ဵလျှင် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိသူုအာဵ 

 ျေပ်နှစ်ဆယ်ဴငါဵသိန်ဵထ ်မပိုသည်ဴ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်- 

 ( )  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ၎င်ဵအာဵခန့်အပ်ေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် အမည် 

စာရင်ဵတင်သွင်ဵ ေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

 (ခ) အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အာဵ  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ခန့်အပ် 

ေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် ထိသူုအာဵ အမည်စာရင်ဵ တင်သွင်ဵေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အာဵ  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် 

ခန့်အပ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အမည်စာရင်ဵ ေပဵခခင်ဵ  အာဵ ပိတ်ပင်တာဵဆီဵရန်။ 

အခန်ဵ (၇) 

 ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵနှင်ဴ သ ်ဆုိင်သည်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

အရပ်ရပ်ဆုိင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 



   ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေနေ  ာင်ဵ အသိေပဵေ  ညာခခင်ဵ 

၁၈၈။ ( )  ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေနပါ  ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵ၌ ထိုသုိ္ဓ ေဆာင်ရွ ် 

ေနေ  ာင်ဵ ေဖာ်ခပပါရှိရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၊  ုမ္ပဏီ ိုယ်စာဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် 

 ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို စီမဳခန့်ခွဲသူ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵတို္ဓ၏ ေငွေတာင်ဵ ခဳလွှာမျောဵ၊ 

 ုန်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ်ာ ေပဵပို္ဓစာမျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီ၏ဝ ်ဘ်ဆို ်မျောဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေငွေတာင်ဵ ခဳလွှာ၊  ုန်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုအမှာစာမျောဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ေပဵပို္ဓစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမှာစာမျောဵ ဆိုသည်မှာစာရွ ် စာတမ်ဵခဖငဴခ်ဖစ်ေစ၊ 

အလီ ်ထ ေရာနစ်နည်ဵခဖင်ဴခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ ခဖင်ဴခဖစ်ေစ ေဖာ်ခပသည်ဴပုဳစဳ ိုဆိုသည်။ 

 (ဂ) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှသည် ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ်သည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် 

ပျေ ် ွ ်မှု ို သိလျေ ်နှငဴခ်ဖစ်ေစ၊ တမင်ခဖစ်ေစ ခွငဴ်ခပုသည်ဴ ုမ္ပဏီအရာရိှ၊  ုမ္ပဏီ၏ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊  ုမ္ပဏီပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို စီမဳခန့်ခွဲသူ သုိ္ဓမဟုတ် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ  ျေပ်တစ်သနိ်ဵ ထ ်မပိုသည်ဴ ဒဏေ်  ဵေငွတပ်ရို ်ရမည်။ 

   ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် 

၁၈၉။ ( ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ခန့်အပ်မပီဵေနာ ် ၎င်ဵသည် ုမ္ပဏီ ိစ္စမျောဵနှင်ဴ 

သ ်ဆိုင်သည်ဴပဂု္ဂိုလ်တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအာဵ  ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် 

ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို ခပုစုလျေ ် ၎င်ဵထဳေပဵပို္ဓရန်အတွ ် စာခဖငဴ်အေ  ာင်ဵ   ာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို အထူဵခပုေဖာ်ခပေစရမည်- 

  (၁) စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေသာအေ  ာင်ဵ   ာဵစာ၏ပုဳစဳ၊ 

  (၂) ဆ ်နွယ်သည်ဴပဂု္ဂိုလ်မျောဵ၊ 

  (၃) ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်၏ ပုဳစဳနှင်ဴယင်ဵ ပုဳစဳတွင် 

ပါရိှရမည်ဴ အချေ ်မျောဵ။ 

 (ဂ)  ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ 

အရာရိှထဳသို္ဓ တငခ်ပရန် တာဝန်ရှိသူသည် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵေပဵပို္ဓသည်ဴ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို 

ရရိှသည်ဴေန့ မှ ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ ထိထုုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဃ) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ ို ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵ ခပချေ ်မရိှဘဲ 

လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ် ပါ   မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ  ျေပ်ငါဵသနိ်ဵထ ်မပိုသည်ဴ 

ဒဏေ်  ဵေငွတပ်ရို ်ရမည်။ 

  မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီအာဵ ဖဲွ့စည်ဵခခင်ဵ 



၁၉၀။ ( ) မည်သည်ဴမမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင်မဆို မမီရှင်မျောဵ  သငဴ်သည်ထငခ်မင်လျှင် ဤဥပေဒ 

အရ အပ်နှင်ဵ ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵရန်ခဖစ်ေစ၊ 

ဤဥပေဒအရေဆာင်ရွ ်ရမည်တို္ဓ ို ေဆာငရွ် ်နိုင်ရန်ခဖစ်ေစ မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ ို 

ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေ ာ်မတီအတွ ်ခဖစ်ေစ၊ ေ ာ်မတီနှငဴ် ဆ ်စပ်လျေ ်ခဖစ်ေစ မမီရှငမ်ျောဵ 

ေ ာ်မတီဖွဲ့ စည်ဵမှု၊ ေ ာ်မတီအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပခခင်ဵ ၊ 

လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵနှငဴ်မဲေပဵပုဳတို္ဓနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ သည်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို ထည်ဴသွင်ဵနိုင်သည်ဴအခပင် 

ေ ာ်မတီ၏ ေနာ ်ထပ်လုပ်ငန်ဵ တာဝန်မျောဵ ို လည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵ ခပဋ္ဌာန်ဵနိုင်သည်။ 

  မမီရှင်မျောဵ  စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ုိ   ည်ဴရှုစစ်ေဆဵခခင်ဵ 

၁၉၁။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵသည်ဴ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို မမီရှငန်ှငဴ် 

ေ  ဵမမီဆပ်ရန်တာဝန်ရိှသူတို္ဓ  စစ်ေဆဵခွငဴ်ေတာင်ဵ ခဳပါ  တရာဵရုဳဵသည်  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ 

လ ်ဝယ်ရှိေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵအာဵ စစ်ေဆဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ်ည်။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်သည် ေအာ ်ေဖာ်ခပပါတို္ဓ ို ဖယ်ထုတ်ခခင်ဵ ၊  န့်သတ်ခခင်ဵ မရိှေစရ- 

  (၁) အစိုဵရဌာန သုိ္ဓမဟုတ် အစိုဵရဌာန၏တာဝန်ေပဵချေ ်အရ တာဝန်ရှိသူ  ဥပေဒနှင်ဴအညီ 

စစ်ေဆဵ ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  ိုယ်တိုင်  စစ်ေဆဵခခင်ဵ  ို ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ ။ 

  တရာဵရဳုဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 

၁၉၂။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာငရ်ာမှ 

ေပ္ဒေပါ ်လာေသာ မည်သညဴ် ိစ္စရပ်အတွ ်မဆို တရာဵရုဳဵ၏ လမ်ဵ ညွှန်ချေ ်ရယူရန် ေလျှာ ်ထာဵ 

နိုင်သည်။ 

 (ခ) စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦဵဦဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်သည်  ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ မှ ေပ္ဒထ ွ်လာသည်ဴ 

ခပဿနာတစ်ရပ်နှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ တရာဵရုဳဵသည် 

ထိခုပဿနာအေပ္ဒ လမ်ဵ ညွှန်ချေ ်ေပဵလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ခပဿနာ ိုဆုဳဵခဖတ်ေပဵလျှင် တရာဵမျှတမပီဵ 

အ ျေ ို ဵခဖစ်ေစမည်ဟု ေ ျေနပ်ယဳု  ည်ပါ  သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သည်ဴအတိုင်ဵ 

စည်ဵ  မ်ဵသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵသတ်မှတ် ၍ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် တစ်ရပ်လုဳဵ ိုခဖစ်ေစ၊ 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ လ ်ခဳနိုင်သည်ဴအခပင် အခခာဵ 

သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  တရာဵရဳုဵ၏ထပ်ဆင်ဴအာဏာမျောဵ 

၁၉၃။ ဤဥပေဒအရ တရာဵရုဳဵအာဵ အပ်နှင်ဵ ထာဵသည်ဴ အခွငဴ်အာဏာမျောဵသည်  မု္ပဏီ၏ ေ  ဵမမီ 

ေပဵဆပ်ရသူ သုိ္ဓမဟုတ် မမီစာဵတို္ဓအာဵ တရာဵစွဲဆိုရန် အခွငဴ်အာဏာတစ်ခုခု ို  န့်သတ်ခခင်ဵ  

မဟုတ်ပဲ ခဖည်ဴစွ ်ခခင်ဵ သာ ခဖစ်သည်။ 



ခဲွေဝရမည်ဴဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်မျောဵ 

  ေ  ဵမမီဦဵစာဵေပဵအဆင်ဴတူညီခခင်ဵ 

၁၉၄။ ဤဥပေဒအရ အခခာဵေ  ဵမမီဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်သတ်မှတ်ထာဵခခင်ဵ မှအပ  ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵ  

လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ တွင် သ ်ေသထငရ်ှာဵခပသမပီဵ ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴ် ေတာင်ဵ ခဳမှုမျောဵသည်တူညီေသာ 

အဆင်ဴရိှသည်။  ုမ္ပဏီတွင် အခပည်ဴအဝေပဵေချေရန်အတွ ် လုေဳလာ ်ေသာ ပိုင်ဆိုငမ်ှုမရိှလျှင် 

အချေ ို ဵ ျေ ခွဲေဝေပဵရမည်။ 

   ုမ္ပဏီပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ခဲွေဝေပဵခခင်ဵ 

၁၉၅။ ဤအပုိင်ဵအရ  ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင်  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို ေအာ ်ပါ 

အတိုင်ဵ  ခွဲေဝရမည်- 

 ( ) သ ်ဆိုငရ်ာအခန်ဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဦဵစာဵေပဵေတာင်ဵ ခဳမှုမျောဵ ို  နဦဵ ေပဵေချေခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ဒုတိယအေနခဖငဴ် ဤဥပေဒတွင် အခခာဵနည်ဵ ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵခခင်ဵမရှိလျှင်  ုမ္ပဏီ ေပဵရန်ရိှသည်ဴ 

ေ  ဵမမီမျောဵ ို ဦဵစာဵေပဵအဆင်ဴတူညီစွာခွဲေဝေပဵခခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) တတိယအေနခဖင်ဴ   ုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေခခခဳစည်ဵမျေဉ်ဵတွင် အခခာဵနည်ဵ ေဖာ်ခပထာဵခခင်ဵ  မရိှလျှင် 

 ုမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူမျောဵအ  ာဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵနှင်ဴ အ ျေ ို ဵအခမတ်မျောဵအရ 

ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ ။ 

  ဦဵစာဵေပဵေတာင်ဵခဳမှုမျောဵ ုိ ေပဵေချေခခင်ဵ 

၁၉၆။ ( ) ဤပုဒ်မတွင်ပါရိှေသာ ေအာ ်ပါစ ာဵရပမ်ျောဵသည် ေဖာ်ခပပါအတိုင်ဵ  အဓပိ္ပာယ်သ ် 

ေရာ ်ေစရမည်- 

    (၁) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏စရိတ်မျောဵ ဆိုသည်မှာ ၎င်ဵ စနစ်တ ျေ  ျေခဳခဲဴရေသာ 

 ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ိုဆိုသည်။ 

    (၂) လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏ အခေ  ဵေငွ ဆိုသည်မှာ ၎င်ဵရပိုင်ခွငဴ်ရိှေသာ 

လုပ်အာဵခေငွ မျောဵ ို ဆိုသည်။ 

    (၃) သ ်ဆုိင်ေသာ ဝန်ထမ်ဵ ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵမှအပ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  မခပုမီ ာလတွင် ထိ ုုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်ဵမျောဵ ို ဆိုသည်- 

   (  ) ဒါ ရို ်တာ၊ 

   (ခခ) ယခင်ဒါရို ်တာ။ (ယခင်ဒါရို ်တာ ဆိုသည်မှာ ဒါရို ်တာ 

ရာထူဵ မှရပ်စဲသွာဵချေနိ်မတိုင်မီအထိ  ုမ္ပဏီ၏ဒါရို ်တာ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴသူ) 

    (၄) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဆုိင်ရာ ေ  ဵမမီမျောဵ ဆိုသည်မှာ အပုိင်ဵ  (၅) လုပ်ငန်ဵစဉ် သုိ္ဓမဟုတ်  

အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်မှ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သို္ဓ  ူဵေခပာင်ဵ သွာဵသည်ဴ ုမ္ပဏီတစ်ခု  

ထိလုုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှာ ်  ုန်ချေခဲဴမပီဵ ေပဵေချေခဲဴခခင်ဵမရှိေသာ ေ  ဵမမီတို္ဓ ို ဆိုလိုသည်။ 

    (၅)  ုမ္ပဏီနှင်ဴသ ်ဆုိင်သည်ဴလူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ ဆိုသည်မှာ 

ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ ို ဆိုသည်- 



   (  ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၊ 

   (ခခ) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ခန့်အပ်သည်ဴ အချေနိ်၌  ုမ္ပဏီသည် အပုိင်ဵ  (၅) 

အရ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ို ေဆာငရွ် ်ေနလျှင် 

ယင်ဵ ၏ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော၊ 

   (ဂဂ) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ခန့်အပ်သည်ဴ အချေနိ်၌  ုမ္ပဏီသည် အပုိင်ဵ  (၆) 

အရ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် ို ေဆာငရွ် ်ေနလျှင်ယင်ဵ ၏ ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵ 

အက ဳေပဵ။ 

  (၆) သ ်ဆုိင်ရာဝန်ထမ်ဵမျောဵ၏ ရပုိင်ခွင်ဴ ဆိုသည်မှာ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ 

အမျေ ို ဵအစာဵ မျောဵတွင် အ ျေုဳဵဝင်မပီဵ  ထိရုပိုငခ်ွငဴ်မျောဵအာဵ အပုိင်ဵ  (၅) သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ  (၆) အရ 

ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴေသာ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအတွင်ဵ  ေပဵေချေခဲဴခခင်ဵ မရှိလျှင် 

ထိရုပိုင်ခွငဴ်မျောဵ ိုလည်ဵ ဆ ်စပ် ေသာ ဦဵစာဵေပဵအစဉ်တွင် ထည်ဴသွင်ဵရခခင်ဵ ိုဆိုသည်။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် ေအာ ေ်ဖာ်ခပပါ ေ  ဵမမီနှငဴ်ေတာင်ဵ ခဳမှုမျောဵ ို 

 ုမ္ပဏီ၏ေပဵရန်ရှိေသာ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်မရရိှသည်ဴ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ခဳမှုမျောဵထ ် 

ဦဵစာဵေပဵလျေ ် ေအာ ်ပါအစဉ်အတိုင်ဵ ေပဵေချေရမည်- 

  (၁) ဦဵစွာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ၊ 

  (၂) ထို္ဓေနာ ်စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ို တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ခဲဴခခင်ဵ ခဖစ်ပါ  

ထိအုမိန့်ရရှိ ရန် ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ အတွ ်  ုန် ျေခဲဴေသာ တရာဵရုဳဵစရိတ်မျောဵ၊ 

  (၃) ထို္ဓေနာ ် လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏ ဝန်ေဆာင်စရတိ်၊ 

  (၄) ထို္ဓေနာ ်  ုမ္ပဏီမှ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ မခပုမီ အလုပ်လုပ် ိုင်ခဲဴေသာ 

သ ်ဆိုင်သည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵေပဵရန်ရှိသည်ဴ လုပ်အာဵခနှင်ဴ လစာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵေသာဝန်ေဆာင်စရိတ်မျောဵ၊ 

  (၅) ထို္ဓေနာ ်  ုမ္ပဏီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ မခပုမီ အလုပ်လုပ် ိုင်ခဲဴေသာ သ ်ဆိုင်သည်ဴ 

ဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵ ေပဵရန်ရှိသညဴ် ခွငဴ်ရ ်ဆိုငရ်ာရပိုင်ခွငဴ်မျောဵ၊ 

  (၆) ထို္ဓေနာ ်သ ်ဆိုငေ်သာဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵ ေပဵရန်ရှိသည်ဴ အလုပ်မှရပ်နာဵခခင်ဵဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွငဴ် 

မျောဵ၊ 

  (၇) ထို္ဓေနာ ် သ ်ဆိုငေ်သာဝန်ထမ်ဵမျောဵအာဵ ေပဵရန်ရှိသည်ဴ လုပ်ငန်ဵခွငအ်တွင်ဵ  ထိခို ်နစ်နာမှု 

တို္ဓနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ေလျော်ေ  ဵေငွမျောဵ၊ 

  (၈) ထို္ဓေနာ ်ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵဆိုင်ရာ ေ  ဵမမီမျောဵ၊ 

  (၉) ထို္ဓေနာ ်နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴအခခာဵေသာေ  ဵမမီမျောဵ။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) တွင် ရည်ညွှန်ဵထာဵေသာ ေ  ဵမမီမျောဵအန ် အတန်ဵအစာဵတူညီေသာ ေ  ဵမမီမျောဵ 

သည် ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်တူညီမပီဵ  ုမ္ပဏီတွငေ်ပဵေချေရန်အတွ ် လုေဳလာ ်ေသာ ပိုင်ဆိုငမ်ှု 

မရိှသည်မှ အပ အခပည်ဴအဝေပဵေချေရမည်။ လုေဳလာ ်မှုမရှိလျှင် အချေ ို ဵ ျေခွဲေဝေပဵမည်။ 



  ေ  ဵမမီမျောဵအေပ္ဒ တငရိှ်သည်ဴအတုိဵ 

၁၉၇။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် သ ်ေသထငရ်ှာဵခပသထာဵသည်ဴ ေ  ဵမမီမျောဵ ို ေပဵဆပ် 

မပီဵေနာ ်  ျေန်ရှိသည်ဴပိုေငွတစ်ရပ်ရပ် ို  ုမ္ပဏီသည် အခခာဵေသာ ိစ္စတစ်ခုခုအတွ ် အသဳုဵခပုခခင်ဵ  

မခပုမီ စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵမှုစတငခ်ဲဴသည်ဴ  ာလမျောဵအတွင်ဵ  

ထိုသ ်ေသထငရှ်ာဵခပသထာဵသည်ဴ ေ  ဵမမီအတွ ် တငရိှ်ေနသည်ဴအတိုဵ ို ေပဵဆပ်ရမည်။ 

 (ခ)ဤပုဒ်မပါ အတိုဵအာဵ အဆင်ဴအတန်ဵသတ်မှတ်ရာတွင် မူရင်ဵေ  ဵမမီမျောဵသည် ဦဵစာဵေပဵအဆင်ဴ 

အတန်ဵတူညီသည်ခဖစ်ေစ၊ မတူညီသည်ခဖစ်ေစ အတိုဵေငွအာဵ ဦဵစာဵေပဵအဆင်ဴအတန်ဵ တူညီစွာ 

သတ်မှတ်ရမည်။ 

 (ဂ) ေ  ဵမမီတစ်ခုခုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ဤပုဒ်မအရ ေပဵရမည်ဴအတိုဵနှုန်ဵသည် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵ 

ခခင်ဵ မှလွ၍ဲ ယင်ဵ ေ  ဵမမီအတွ ် သတ်မှတ်သည်ဴ အတိုဵနှုန်ဵခဖစ်သည်။ ထိုသုိ္ဓသတ်မှတ်ချေ ်မရိှပါ  

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အတိုဵနှုန်ဵခဖစ်သည်။ 

  ေ  ဵမမီအဆင်ဴ သီဵခခာဵသတ်မှတ်ခခင်ဵ 

၁၉၈။ ( ) ဤပုဒမ်ပါ ေ  ဵမမီအဆငဴ်သီဵခခာဵသတ်မှတ်ခခင်ဵ  ဆိုသည်မှာ မမီရှင်၏ သေဘာတူညီချေ ်အရ 

 ုမ္ပဏီ ေပဵဆပ်ရမည်ဴ သတ်မှတ်ေ  ဵမမီတစ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ေ  ဵမမီ၏ 

အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်ရပ်  ိ ုသတ်မှတ်အတိုင်ဵ အတာတစ်ခုအထိ ေပဵ ဆပ်မပီဵမှသာလျှင် အခခာဵေသာ 

ေ  ဵမမီတို္ဓအာဵ ေပဵဆပ်ေစ ခခင်ဵ  ို ဆိုသည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ မမီရှင်တစ်ဦဵ၏ ေ  ဵမမီအဆငဴ် သီဵခခာဵသတ်မှတ်ခခင်ဵ ေ  ာငဴ် ထိသုေဘာတူညီ 

ချေ ်တွင် ပါဝင်ခခင်ဵ မရိှသည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ထိသုေဘာတူညီချေ ်နှငဴ် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရိှသည်ဴမမီရှင်အာဵ 

နစ်နာခခင်ဵ ခဖစ်ေစသည်ဴ အတိုင်ဵ အတာမှတစ်ပါဵ ဤအပိုင်ဵတွငပ်ါဝင်သည်ဴ 

မည်သည်ဴခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် မျှ ထိုသုိ္ဓေ  ဵမမီအဆငဴ် သီဵခခာဵသတ်မှတ်ခခင်ဵ  ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

  အာမခဳပဋညိာဉ်စာချေုပ်မျောဵမှ ရရိှေငွမျောဵ ုိ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 

၁၉၉။ ( )  ုမ္ပဏီသည် တတိယပုဂ္ဂိုလ်အတွ ် သူတစ်ပါဵထိခို ်မှုအာမခဳ ို အာမခဳ ုမ္ပဏီနှင်ဴ အာမ 

ခဳစာချေုပ်ချေုပ်ဆိုခဲဴမပီဵေနာ ်  ုမ္ပဏီ ခဖစ်ေစ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  ခဖစ်ေစ၊ 

အာမခဳ  ုမ္ပဏီမှေပဵေလျော်သည်ဴ အာမခဳေ  ဵ ို လ ်ခဳရရိှပါ  ထိအုာမခဳေ  ဵ ို ရရိှနိုငရ်န်အတွ ် 

 ုန် ျေ ခဲဴေသာ  ုန် ျေစရိတ် ို နုတ်ပယ်လျေ ် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိသည် 

အဆိပုါထခိို ် နစ်နာသည်ဴ တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထဳေပဵရန် တာဝန်မျောဵအာဵ ပုဒ်မ ၁၉၆ ပါ  

အခခာဵေ  ဵမမီမျောဵထ ် ဦဵစာဵေပဵ ၍ ေပဵေချေရမည်။ 

 (ခ) အာမခဳ ုမ္ပဏီ   ုမ္ပဏီသုိ္ဓေပဵရန် တာဝန်ရှိေသာ ေလျော်ေ  ဵပမာဏသည်  ုမ္ပဏီ ထိခို ် 

နစ်နာသည်ဴ တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထဳေပဵရန် တာဝန်ရှိသည်ဴပမာဏထ ် ေလျောဴနည်ဵေနပါ  ပုဒမ်ခွဲ ( ) 

ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်သည် ထိတုတိယပုဂ္ဂိုလ်မှရရန်  ျေန်ရှိသည်ဴ ေငွအာဵရပိုင်ခွငဴ် အခွငဴ်အေရဵ ို 

ပိတ်ပငခ်ခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

ေ  ဵမမီနှင်ဴ ေတာင်ဵဆုိမှုမျောဵ ုိ စီရငခ်ခင်ဵ 



  သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵခပသရန် ခွင်ဴခပုသည်ဴ ေ  ဵမမ ီသုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆုိမှုမျောဵ 

၂၀၀။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵမှုတိုင်ဵ တွင်  ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵမှု စတငခ်ခင်ဵ မခပုမီ 

ခဖစ်ပွာဵေပ္ဒေပါ ်ခဲဴသည်ဴ အေခခအေနမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍  ုမ္ပဏီ ေပဵဆပ်ရန်ရိှသည်ဴ ေ  ဵမမီမျောဵနှင်ဴ 

ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵသည် လ ်ရှိ သုိ္ဓမဟုတ် အနာဂတ်အတွ ်ခဖစ်သည်၊ တိ ျေေသချော မှုရိှသည် 

မရိှသည်၊ စုဳစမ်ဵေပ္ဒေပါ ်သည် သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာေ  ဵအတွ ် ခိုင်လဳုေသာ အေနအထာဵ ရိှသည် 

စသည်တို္ဓ ို သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵအခဖစ် တငခ်ပရန် ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီ ေပဵရန်ရှိသည်ဴ ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီအေပ္ဒေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵသည်  ုမ္ပဏီ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ စတငခ်ျေနိ် သုိ္ဓမဟုတ် စတငမ်ပီဵေနာ ်ပိုင်ဵ မှ ေပ္ဒေပါ ်လျှင် 

ဖျေ ်သိမ်ဵမှု ခပုေနသညဴ်  ုမ္ပဏီနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု ို 

သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ အခဖစ် ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင်တင်ခပခွင်ဴခပုနိုငသ်ည်- 

  (၁) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵေဆာင်ရွ ်ခဲဴသည်ဴ အချေနိ် သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီသည် အပုိင်ဵ  (၅) သုိ္ဓမဟုတ် 

အပုိင်ဵ  (၆) ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ အစီအစဉ် ို 

ေဆာငရ်ွ ်ေနသညဴ်အချေနိ် တွင် အေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေပ္ဒေပါ ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေစရန် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်မချေမီ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ  

 ုမ္ပဏီ  ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ တစ်ဆ ်တည်ဵ 

အချေနိ်တွင်  ုမ္ပဏီသည် ထိခုပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ ို ေဆာင်ရွ ်ခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအစီအစဉ် ို ေဆာင် ရွ ်ေနဆဲခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ေဆာင်ရွ ်ေနစဉ်အတွင်ဵ ထိေုတာင်ဵ ဆိုမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

တာဝန် ရိှမှု ို ေပဵေချေခဲဴမှုမရိှခခင်ဵ ။ 

 (ဂ)  ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူတို္ဓ   ုမ္ပဏီသုိ္ဓေပဵရန် တာဝန်ရှိသည်ဴ 

ေ  ဵမမီ ပမာဏအာဵလုဳဵ ို  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှထဳသို္ဓ 

ေပဵေချေခခင်ဵ မခပုေသဵ ပါ   ယင်ဵ ေ  ဵမမီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ  ုမ္ပဏီ ို ဆန့် ျေင၍် 

သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ တငခ်ပခွငဴ်မခပု ရ။ 

  ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆုိမှုမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵတင်ခပခခင်ဵ 

၂၀၁။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  မမီရှင်မျောဵအာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵဦဵ ို  ုမ္ပဏီ 

အေပ္ဒရိှ ၎င်ဵတို္ဓ၏ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုမျောဵ ို သ ်ေသထင်ရှာဵခပသရန်ဆငဴေ်ခ္ဒသည်ဴ 

အခါတွင် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်နှငဴ်အညီ အဆိပုါဆငဴ်ေခ္ဒခခင်ဵခဳရသည်ဴ ထိမုမီရှငမ်ျောဵသည် 

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴပုဳစဳတွင် ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုနှငဴ်သ ်ဆိုင်သည်ဴ 

သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ ို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴစာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵ ပူဵတွဲလျေ ် သတ်မှတ်သည်ဴ 

အချေနိ်အတွင်ဵ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှထဳ ၎င်ဵတို္ဓ၏ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု 

မျောဵ ို သ ်ေသထင်ရှာဵခပသေစရမည်။ 



 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  မည်သညဴ်အချေ ် မျှ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  ဆငဴေ်ခ္ဒခခင်ဵမရှိ 

သခဖငဴ် ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုအာဵ သ ်ေသထင်ရှာဵခပသခွငဴ် ို ပိတ်ပငခ်ခင်ဵ မရှိေစရ။ 

ထို္ဓခပင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ သ ်ေသထငရှ်ာဵခပသရန် 

မဆငဴ်ေခ္ဒခဲဴခခင်ဵ  ေ  ာငဴ် ယင်ဵ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု ို ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵ  မခပုရ။ 

 (ဂ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှင်ဴအညီ  ုမ္ပဏီနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ ို ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရမည်။ 

 (ဃ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ  

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှမှ ဤပုဒ်မနှငဴ်အညီ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမပီဵေနာ ်တွင် ထိုသူ  

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ် သိမ်ဵေရဵအရာရှိ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို မေ ျေနပ်လျှင် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

  အခပန်အလှန်သွင်ဵေငွနှင်ဴ ခုနိှမခ်ခင်ဵ  

၂၀၂။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵေဆာင်ရွ ်ေနသည်ဴ ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်ေသာ  ုမ္ပဏီနှငဴ် 

ယင်ဵ  ုမ္ပဏီထဳမှ ေ  ဵမမီရရန်ရိှသူ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုတစ်ရပ်ခပုလုပ်ထာဵသူ ပုဂ္ဂိုလ်တို္ဓအ  ာဵ 

အခပန်အလှန်ေငေွပဵသွင်ဵမှု၊ အခပန်အလှန်ေငွထုတ်ယူမှု သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာအခပန်အလှန် 

ဆ ်သွယ် ေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵရိှသည်ဴအခါတွင်- 

  (၁) ေငွစာရင်ဵ ဆိုသည်မှာ ထိုအခပန်အလှန်ဆ ်သွယ် ေဆာငရွ် ်မှုမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်ဘ ်မှ 

အခခာဵတစ်ဘ ်သုိ္ဓ ေပဵရမည်ဴအရာဟု မှတ်ယူရမည်၊ 

  (၂) တစ်ဘ ်မှ ေပဵေချေရမည်ဴပမာဏသည် အခခာဵတစ်ဘ ်မှ ခပုလုပ်ေပဵရမညဴ်ပမာဏ တစ်ခုခုမှ 

ခုနှိမရ်မည်၊ 

  (၃) ေငွစာရင်ဵ ၏လ ် ျေန်ေငွ ို  ုမ္ပဏီ ေပဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် ရရန်ရှိသည်တို္ဓအတွ ် သ ်ေသခဳ 

အေထာ ်အထာဵအခဖစ် တငခ်ပေစနိုင်သည်။ 

 (ခ) လူတစ်ဦဵသည်  ုမ္ပဏီသုိ္ဓေငေွပဵသွင်ဵချေနိ် သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီမှေငရွရိှချေနိ်၌  ုမ္ပဏီသည်ေ  ဵမမီ 

မေပဵဆပ်နိုင်သူခဖစ်ေ  ာင်ဵ  သိရိှမပီဵခဖစ်လျှင်ထိုသူသည် ဤပုဒ်မအရ ခုနှိမေ်ပဵရန် ေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ် 

မရိှေစရ။ 

  အချေန်ိမီ သ ်ေသထင်ရှာဵမခပနုိင်သည်ဴ မမီရှင်မျောဵ ုိ ဖယ်ထုတ်ရန်အခွင်ဴအာဏာ 

၂၀၃။ တရာဵရုဳဵသည် မမီရှငမ်ျောဵ  ၎င်ဵတို္ဓ၏ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုမှုမျောဵ ို သ ်ေသ 

ထင်ရှာဵခပရန် အချေနိ် ာလသတ်မှတ်ေပဵနိုငသ်ည်။ သတ်မှတ် ာလအတွင်ဵ သ ်ေသထင်ရှာဵမခပ 

နိုငလ်ျှင်ယခင်  သ ်ေသထငရှ်ာဵမပီဵခဖစ်ေသာ ေ  ဵမမီမျောဵ ို ခွဲေဝေပဵရာတွင် ထိမုမီရှငအ်ာဵ 

ဖယ်ထုတ် ရမည်။ 

  အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်  ေ  ဵမမီအတွ ်သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ တင်ခပခခင်ဵ 



၂၀၄။ ( ) ဤပုဒ်မသည် ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်သည်ဴ  ုမ္ပဏီတစ်ရပ် စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှေသာ ေ  ဵမမီအေပ္ဒ သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ တငခ်ပမှုနှငဴ်သ ်ဆိုင် 

ေစရမည်။ 

 (ခ) ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုငသ်ည်ဴ  ုမ္ပဏီတစ်ရပ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် အာမခဳ အ ျေ ို ဵခဳစာဵ 

ခွငဴ်ရမမီရှငသ်ည် ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်၊ ဤဥပေဒ၏ အခခာဵေသာခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ေ  ဵမမီတစ် ရပ်အာဵ သ ်ေသထင်ရှာဵခပသခခင်ဵ နှငဴ်သ ်ဆိုင်သညဴ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မှလွဲ၍ အာမခဳ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရိှသညဴ် ေ  ဵမမီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အာဵလုဳဵ  ို 

အခခာဵနည်ဵ အာဵခဖငဴ် သ ်ေသခဳ အေထာ ်အထာဵတငခ်ပနိုငခ်ွငဴ်မရှိေစရ။ 

 (ဂ) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှငသ်ည် ေ  ဵမမီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ 

တငခ်ပ ရာတွင် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတငခ်ပရမည်။ 

 (ဃ) ေယဘုယျေအာဵခဖငဴ် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်  မမီရှငမ်ျောဵအ ျေ ို ဵအတွ ် ၎င်ဵ၏အာမခဳ 

အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှထဳ စွန့်လွှတ်ေပဵအပ်ခဲဴလျှင် အဆိပုါ 

မမီရှင်သည် အာမခဳထာဵသည်ဴေ  ဵမမီ၏ ပမာဏတစ်ခုလုဳဵအတွ ် သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ 

တငခ်ပနိုင်သည်။ 

 (င) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင ် အာမခဳပစ္စည်ဵ ို ထုခွဲေရာင်ဵ ချေခဲဴမပီဵ အဆိပုါ ထုခွဲေရာင်ဵ ချေမှုသည် 

သေဘာရိုဵခဖငဴ် သငဴ်ေတာ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျောဵအရ ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴေ  ာင်ဵ  ို 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵ ေရဵအရာရိှ  ေ ျေနပ်လျှင် မမီရှင်သည် ထုခွဲေရာင်ဵ ချေခဲဴရာမှ ရရိှခဲဴသည်ဴ 

အသာဵတငပ်မာဏ ို နှုတ်မပီဵ ေနာ ် ျေန်ရှိသည်ဴ ပမာဏအတွ ် သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ 

တငခ်ပနိုင်သည်။ 

 (စ) မမီရှင်သည် အာမခဳပစ္စည်ဵ ိုထခုွဲေရာင်ဵချေခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ခခင်ဵ  မခပုရေသဵပါ  

ယင်ဵ ၏တန်ဖိုဵ ို ခန့်မှန်ဵတငခ်ပနိုငမ်ပီဵ ထိုသုိ္ဓခန့်မှန်ဵထာဵသည်ဴ တန်ဖိုဵ ိုနုတ်မပီဵေနာ ်  ျေန်ရှိသည်ဴ 

ပမာဏအတွ ် ိုသာ သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵတငခ်ပနိုင်သည်။ 

 (ဆ) ပုဒမ်ခွဲ (စ) အရ ေ  ဵမမီအတွ ် သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵတငခ်ပရာတွင် အာမခဳပစ္စည်ဵ၏ 

အေသဵစိတ်အချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ် ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵပါဝင်ရမည်။ 

 (ဇ) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင၏် ေ  ဵမမီအတွ ် သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ တငခ်ပရာတွင် 

မမီရှင်သည် အာမခဳပစ္စည်ဵ၏ ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ ိုနုတ်မပီဵ  ျေန်ရှိသည်ဴပမာဏ ိုသာ 

တငခ်ပခဲဴခခင်ဵခဖစ်ပါ  မမီရှင်သည် ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ ို ေခပာင်ဵလဲခပင်ဆင်ရန်အလုိ္ဓငာှ 

ေ  ဵမမီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ သ ်ေသခဳ အေထာ ်အထာဵ ို ေနာငတ်ွင် 

ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်ငတ်ငခ်ပနိုင်သည်။ 

 (ဈ)  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် ပုဒမ်ခွဲ (ဇ) အရ ေ  ဵမမီသ ်ေသခဳအေထာ ် 

အထာဵခပငဆ်ငခ်ဲဴသညဴ် မမီရှင်သည် ရပိုင်ခွငဴ်ရိှသည်ဴ ပမာဏထ ်ပုိ၍ရရိှပါ  ေနှာင်ဴေနှဵမှုမရှိဘဲ 

ပိုေနသည်ဴပမာဏ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှထဳ ခပန်ေပဵရမည်။ 



 (ည)  ုမ္ပဏီ ိဖုျေ ်သိမ်ဵရာတွင် ေ  ဵမမီသ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ ခပငဆ်င်ခဲဴသည်ဴ မမီရှင်သည် 

ထိခုပင်ဆင်ထာဵသညဴ် ေ  ဵမမီသ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ၏ ပမာဏထ ်နည်ဵ ၍ရရိှပါ  

ဆ ်လ ် ခွဲေဝမည်ဴေငွပမာဏအန ်မှ ထိေုလျောဴနည်ဵသည်ဴ ပမာဏ ိုေနာငလ်ာမည်ဴခွဲေဝမှုမျောဵ 

ခပုလုပ်ခခင်ဵမခပုမီ ခဖည်ဴစွ ်ရပိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်။ သုိ္ဓရာတွင် မမီရှင်သည် ေ  ဵမမီအေထာ ်အထာဵ 

ခပငဆ်င်ချေ ်မတိုငမ်ီ  ခပုလုပ်ခဲဴသည်ဴ ခွဲေဝမှုတွင် အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်ခွငဴ်မရိှေစရ။ 

 (ဋ) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင ် ေ  ဵမမီသ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ တငခ်ပရာတွင် အာမခဳ 

ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵထုတ်နုတ်မပီဵေနာ ်  ျေန်ရှိသည်ဴပမာဏ ို တငခ်ပခဲဴခခင်ဵခဖစ်မပီဵ အဆိပုါ 

အာမခဳပစ္စည်ဵ ို ထုခွဲေရာင်ဵ ချေရာ၌ ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵအတိုင်ဵရရိှခဲဴခခင်ဵ မရှိလျှင် 

ထိခုန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵေနရာ၌ အမှန်တ ယ် ေရာင်ဵချေခဲဴသည်ဴ အသာဵတငေ်ငွ ို အစာဵထိုဵရမည်ခဖစ်မပီဵ 

ထိေုဆာင် ရွ ်ချေ ်သည် ပုဒမ်ခွဲ (ဇ) နှငဴ် (ည) တို္ဓအရ ေ  ဵမမီသ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵ 

ခပငဆ်င်ခဲဴမပီဵခဖစ်သည် ဟ ုမှတ်ယူရမည်။ 

  အာမခဳပစ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ ဆ ်စပ်ဝန်ထမ်ဵမျောဵ၏ ဦဵစာဵေပဵမှုအစီအစဉ် 

၂၀၅။  ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  ခပုလုပ်သည်ခဖစ်ေစ၊ မခပုလုပ်သည်ခဖစ်ေစ ဤပုဒ်မ 

နှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၁၉၆ ပါ  သ ်ဆိုင်သည်ဴဝန်ထမ်ဵ မျောဵ  ရရန်ရှိေသာ 

ဦဵစာဵေပဵရပိုင် ခွငဴ်မျောဵ ို အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ်ေပဵေချေနိုင်ခခင်ဵ မရိှပါ  အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရိှသူ၏ 

အာမခဳ ို ထုခွဲေရာင်ဵ  ချေ၍ရရိှေသာ အသာဵတငေ်ငအွန ်မှ အဆိပုါ ဝန်ထမ်ဵမျောဵရရန်ရှိေသာေငွ ို 

အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ် ရိှေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ထ ်ဦဵစာဵေပဵ၍ ေပဵေချေရမည်။ 

  ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိဵခဖစ်သည်ဴပစ္စည်ဵ ုိ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာခွင်ဴ 

၂၀၆။ ( )  ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် ဝန်ထုပဝ်န်ပိုဵခဖစ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵ ို 

လ ်ေရာ ်ရယူထာဵခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ေရာင်ဵချေရန်က ိုဵစာဵခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

ယင်ဵ ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပိုင်ရှင်၏အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ်အသုဳဵခပုခဲဴမပီဵခဖစ်လျှင်ပင် 

ဤပုဒ်မအရ ဝန်ထုပဝ်န်ပိုဵ ခဖစ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု ို တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ နည်ဵဥပေဒမျောဵခဖငဴ် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပုစဳဳနှငဴ်အညီ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ေပဵပို္ဓခငင်ဵဆိုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မအလို္ဓငှာ ေအာ ်ပါတို္ဓသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵ ခဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်ဵခဖစ်သည်- 

  (၁) အ ျေ ို ဵအခမတ်မရိှေသာ ပဋိညာဉ်စာချေုပ်၊ 

  (၂) မေရာင်ဵချေနိုငေ်သာ သုိ္ဓမဟုတ် အလွယ်တ ူေရာင်ဵ ချေခခင်ဵ  မခပုနိုင်ေသာ  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵေပဵရန် တာဝန်တငရှ်ိလာေစနိုငသ်ည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵခဖစ်လာေစ သည်ဴ ခပုလုပ်မှုတစ်ခုခု။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ်သည်- 

  (၁) ထိုသုိ္ဓထုတ်ေဖာ်ေ  ညာသည်ဴေန့မှစ၍  ုမ္ပဏီတွငရိှ်မညဴ် အခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊ 

အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵမျောဵနှင်ဴ တာဝန်ရှိမှုမျောဵသည် ယင်ဵ သို္ဓ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာသည်ဴ ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ ်နွှယ်၍ စတင ်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစရမည်။ 



  (၂) သုိ္ဓရာတွင် ုမ္ပဏီအာဵ တာဝန်ရှိမှုတစ်ခုခုမှစွန့်လွှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချေ ်အလို္ဓငှာ လိုအပ်သည်ဴ 

အခါမှ တစ်ပါဵ အခခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်ရှိမှုမျောဵ ို 

မထခိို ်ေစရ။ 

 (ဃ) ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာအာဵ ထုတ်ဆငဴ်ေပဵပို္ဓခခင်ဵမခပုရ- 

  (၁) ပစ္စည်ဵတွင် အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူသည် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် 

၎င်ဵမတိုင်မီ စာရင်ဵရှင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခဲဴသူမျောဵထဳသုိ္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ၍ 

၎င်ဵ တာဝန်ရိှ မရိှ ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန်ေလျှာ ်ထာဵခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၂) ဤပုဒ်မအရ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ ထိုသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵမှု ို ခပုလုပ်သည်ဴေန့မှ စတင၍် 

၂၈ ရ ်  ာလသုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ  ထပမ်ဳတိုဵခမှင်ဴေသာအချေနိ် ာလ ို 

ေ ျော်လွန် ုန်ဆုဳဵခဲဴသည်ဴ တိုင်ေအာင် တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ေ  ညာချေ ်အာဵ 

ထုတ်ဆငဴ်မှုမခပုခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ်ထုတ်ခပန်ခခင်ဵ ေ  ာငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု 

ရိှသူ မည်သူ္ဓ ိုမဆို ၎င်ဵဆုဳဵရှုဳဵခဲဴမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု၏ အတိုင်ဵ အတာတစ်ခုအထိ ၎င်ဵအာဵ 

 ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်အခဖစ် မှတ်ယရူမည်ခဖစ်မပီဵ ထိသူု၏ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှုအတွ ် 

 ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵအခဖစ် တငခ်ပနိုင်သည်။ 

  ငာှဵရမ်ဵသည်ဴပစ္စည်ဵအေပ္ဒ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵ ဆုိခခင်ဵ 

၂၀၇။ ( ) ငာှဵရမ်ဵ ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုအေပ္ဒ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵဆိုခခင်ဵသည် လူမဲွထဳမှ 

ထပဆ်ငဴ်အငာှဵချေထာဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် အေပါင်ခဳသူအသီဵသီဵထဳသုိ္ဓ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵဆိုချေ ် 

မိတ္တူ ို ေပဵပို္ဓထာဵခခင်ဵမရှိပါ  အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမရိှေစရ။ 

 (ခ) ထို္ဓအခပင် ဤပုဒ်မခွဲအရ ေနာ ်ဆုဳဵခငင်ဵ ဆိုချေ ်မိတ္တူ ေပဵအပ်သညဴ်ေန့မှ ၁၄ ရ ်အတွင်ဵ  

ထိပုစ္စည်ဵ နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၂၀၉ အရ တငခ်ပေလျှာ ်ထာဵမှုမရိှပါ  

အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမရိှေစရ။ သုိ္ဓရာတွင် ယင်ဵ  ဲဴသုိ္ဓ ေလျှာ ်လွှာ ို ခပုလုပ်မပီဵ ေသာ်လည်ဵ 

တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုခခင်ဵသည် အ ျေ ို ဵ သ ်ေရာ ်ရမည်ဟု တရာဵရုဳဵ  

ညွှန်  ာဵနိုငသ်ည်။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵ  ပုဒ်မ ၂၀၉ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ညွှန်  ာဵသည်ဴအခါ ထိပုုဒ်မအရ ချေမှတ်ေပဵသည်ဴ အမိန့် 

အခပင် အငှာဵချေထာဵခခင်ဵ နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အမမစဲွဲ ပ်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ အမိ်ငာှဵ၏ တိုဵတ ် 

ေအာင်ေဆာင်ရွ ်မှုနှင်ဴ အငှာဵချေထာဵမှုမှ ေပ္ဒေပါ ်လာသည်ဴ 

အခခာဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  တာဝန်မယူေ  ာင်ဵခငင်ဵ ဆုိခခင်ဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရဳုဵ၏ သာမန်အခွင်ဴအာဏာမျောဵ 

၂၀၈။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  ပုဒ်မ ၂၀၆ အရ ပစ္စည်ဵ ို တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  

ခငင်ဵဆိုသည်နှငဴ်တစ်မပိုင်န ် ဤပုဒ်မနှငဴ် ပုဒ်မ ၂၀၉ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 



 (ခ) တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ  ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်- 

  (၁) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵဆိုသည်ဴပစ္စည်ဵတွင် အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်မှုရိှသည်ဟု ေတာင်ဵ ဆိုသူ၊ 

  (၂) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသည်ဴပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ  ညာချေ ်အရ  င်ဵလွတ်ခွငဴ်ရသည်ဴ 

တာဝန်မျေ ို ဵမဟုတ်ေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်တငရ်ှိေနသူ။ 

 (ဂ) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသည်ဴပစ္စည်ဵ ို ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ အပ်နှင်ဵ ရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ရန်အတွ ် ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ ်ထာဵသည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် 

သငဴ်သည်ထင်ခမင် သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ်၍ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) ယင်ဵ ပစ္စည်ဵ ို ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ရိှသူ သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသူ၏ယဳုမှတ်အပ်နှဳခဳရသူ၊ 

  (၂) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ တာဝန်ရှိမှု ို လို ်နာရသူ သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိုသူ၏ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခဳရသူ။ 

 (ဃ) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ လိ ု်နာရသူတစ်ဦဵ ို ေလျော်ေ  ဵေပဵရန် 

ရည်ရွယ်၍ ခပုလုပ်ပါ  တရာဵမျှတမည်ဟု ထင်ခမင်သည်မှတစ်ပါဵ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ 

အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ။ 

 (င) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုမှုေ  ာငဴ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်ခဳစာဵရသည်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု 

၏အတိုင်ဵအတာ ို ပုဒ်မ ၂၀၆ ပုဒမ်ခွဲ (င) အရ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် ဤပုဒ်မအရ 

ချေမှတ်သည်ဴအမိန့်တစ်ရပ် ၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု ို ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 (စ) ဤပုဒမ်အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ ပစ္စည်ဵအပ်နှဳသည်ဴအမိန့်ချေမှတ်ပါ  ပစ္စည်ဵသည် တရာဵဝင်လွှဲ 

ေခပာင်ဵေရာ ်ရိှသွာဵမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ေပဵ မ်ဵခခင်ဵ ၊ 

တာဝန်ေပဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵေပဵခခင်ဵတို္ဓခဖငဴ် ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ရန် မလိုအပ်ေစရ။ 

  ငာှဵရမ်ဵထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵ ုိ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ခငင်ဵ ဆုိခခင်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရဳုဵ၏ အခွင်ဴအာဏာ 

မျောဵ 

၂၀၉။ ( ) ေအာ ်ပါသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ ခပုလုပ်သည်မှတစ်ပါဵ၊ တရာဵရုဳဵသည်  ုမ္ပဏီထဳမှထပ်ဆငဴ် 

အငှာဵချေထာဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် အေပါင်ခဳသူအသီဵသီဵထဳသုိ္ဓ အငှာဵချေထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵ ို အပ်နှဳေစရန် 

ပုဒ်မ ၂၀၈ အရ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုရ။ ထိုသူသည်- 

  (၁) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  စတငသ်ည်ဴအချေနိ်တွင် အငှာဵစာချေုပ်အရ  ုမ္ပဏီ  

တာဝန်ရှိသည်ဴ အတိုင်ဵ  တူညီေသာတာဝန်ရိှမှုမျောဵ၊ တာဝန်ယူမှုမျောဵ ို မဆန့် ျေငေ်စရ၊ 

  (၂) လိအုပ်ပါ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  စတငသ်ည်ဴအချေနိ်တွင် အငှာဵစာချေုပ်အာဵ 

တစ်ဦဵတစ် ေယာ ် ို တာဝန်ေပဵပါ  ထိသုူ  တာဝန်ရှိလာမည်ဴတူညီေသာ တာဝန်ရိှမှုမျောဵနှငဴ် 

တာဝန်ယူမှုမျောဵ  ို မဆန့် ျေငေ်စရ။ 

 (ခ) အငှာဵစာချေုပ်တွင် ပါဝင်သညဴ်ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအေပ္ဒတွင် ပုဒ်မ ၂၀၈ အရ 

ချေမှတ်ေသာအမိန့်အရ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် အမိန့်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ 

ပစ္စည်ဵ ိုသာ ပါဝင်သ ဲဴသုိ္ဓ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်။ 



 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴ်သ ်ဆိုင်မပီဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ထိပုုဒမ်ခွဲအရလိုအပ်သည်ဴ သတ်မှတ်ချေ ် 

မျောဵနှငဴ်အညီချေမှတ်ေသာ ပုဒ်မ ၂၀၈ အရ အမိန့် ို လ ်ခဳရန်ဆန္ဒမရိှသည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် 

ထိပုုဒ်မ အရ ချေမှတ်သညဴ်အမိန့်ခဖငဴ်  ုမ္ပဏီပိုငပ်စ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင်  ုမ္ပဏီ၏ 

အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင် ခွငဴ်အာဵ အငှာဵစာချေုပ်ရိှငှာဵရမ်ဵ သူ၏ သေဘာတူညီချေ ် ို ေဆာင်ရွ ်ရန် 

တာဝန်ရိှသူတစ်ဦဵဦဵ  ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊  ိုယ်စာဵလှယ်အေနခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ေဆာင်ရွ ်ေစနိုငမ်ပီဵ 

ယင်ဵ သုိ္ဓေဆာင်ရွ ်ရာတွင် တစ်ဦဵတည်ဵခဖစ်ေစ၊  ုမ္ပဏီနှင်ဴပူဵတွဲ၍ခဖစ်ေစ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ)  ုမ္ပဏီေ  ာငဴ်ခဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ၊ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊ တာဝန်မျောဵနှငဴ်အ ျေ ို ဵ ခဳစာဵခွငဴ် 

မျောဵအာဵလုဳဵ မှ  င်ဵလွတ်ေစလျေ ် အဆိပုါပစ္စည်ဵနှင်ဴ ယင်ဵ အေပ္ဒအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ ိတုရာဵရုဳဵသည် 

ထိုသူထဳသုိ္ဓ အပ်နှင်ဵ နိုင်သည်။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴသ် ်ဆိုင်မပီဵ  ုမ္ပဏီ ိုအမှီခပု၍ ထပဆ်ငဴ်အငှာဵချေထာဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် အေပါငခ်ဳ 

သူအေနခဖင်ဴ ေတာင်ဵ ဆိုေနသူမည်သူမဆို ပဒု်မ ၂၀၈ အရ ချေမှတ်သည်ဴအမိန့် ိုလ ်ခဳရန် 

ခငင်ဵဆိုသည်ဴ အခါ  ထိုသူအာဵ ပစ္စည်ဵတွငရှ်ိသည်ဴ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴအာဵလုဳဵ မှ ဖယ်ထတု်ေစရမည်။ 

  တရာဵရဳုဵ  ပဋိညာဉ်စာချေုပ်မျောဵ ုိ ပယ်ဖျေ ်ခခင်ဵ 

၂၁၀။ ( )  ုမ္ပဏီနှငဴ် ပဋိညာဉ်စာချေုပ်တစ်ရပ်ချေုပ်ဆိုမပီဵ  ထိစုာချေုပ်အရ အ ျေ ို ဵအခမတ် ခဳစာဵခွငဴ် ရိှသူ  

ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် ထိစုာချေုပ်ေ  ာငဴ် တာဝန်တင်ရိှေနသူ ခဖစ်ေစ ေလျှာ ်ထာဵလာပါ  တရာဵရုဳဵ 

သည် ပဋိညာဉ်အတိုင်ဵ ေဆာင်ရွ ်ရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵအတွ ် နစ်နာေ  ဵေပဵေစရန် ခဖစ်ေစ၊ တရာဵမျှ 

တသည်ဟု ယူဆေသာ နည်ဵ လမ်ဵခဖငဴခ်ဖစ်ေစ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ်လျေ ် ပဋိညာဉ်စာချေုပ်အာဵ 

ပယ်ဖျေ ်ေစရန်အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) အထ ်ပါ အမိန့်အရ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အာဵ ေပဵအပ်ရမညဴ်နစ်နာေ  ဵ ို  ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵ 

လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် ေပဵေချေရမည်ဴေ  ဵမမီတစ်ရပ်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ထိသူု  သ ်ေသထင်ရှာဵ 

ခပသနိုင် သည်။ 

အမပီဵသတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵခခင်ဵနှင်ဴ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

   ုမ္ပဏီဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵမခပုမီ ေနာ ်ဆဳုဵအစည်ဵအေဝဵ 

၂၁၁။ ( )  ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵအာဵ အခပည်ဴအဝ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵမပီဵသည်နှငဴ် တစ်မပိုင်န ် 

စာရင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် မည်သုိ္ဓေဆာင်ရွ ်ခဲဴသည်နှငဴ်  ုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်ဵ ို မည်သုိ္ဓ 

အမပီဵ သတ် စီမဳခန့်ခွဲခဲဴသည် ို ေဖာ်ခပသညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  စာရင်ဵ ို ခပုစုမပီဵေနာ ် 

ရှင်ဵလင်ဵတငခ်ပရန်  ုမ္ပဏီ၏မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒ 

အေလျော ် စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဖစ်ပါ   ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵ ို 

ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရမည်။ 

 (ခ) အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပမပီဵေနာ ် ရ ်သတ္တတစ်ပတ်အတွင်ဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှ 

သည် မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှထဳ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  စာရင်ဵ၏မိတ္တူ ိုလည်ဵေ ာင်ဵ ၊ 

အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵ ိုလည်ဵေ ာင်ဵ  ေပဵပို္ဓရမည်။ အစည်ဵအေဝဵအထေခမာ ်ရန် လိအုပ်ေသာ 



အနည်ဵဆုဳဵတ ်ေရာ ်သူအေရအတွ ်မခပည်ဴမီပါ  ထိစုာရင်ဵ နှငဴ်အတူ လိအုပ်ေသာအေရအတွ ် 

မခပည်ဴမီေ  ာင်ဵ  အတည်ခပုေဖာ်ခပသည်ဴ စာ ိုလည်ဵ ပူဵတွဲေပဵပို္ဓရမည်။ 

   ုမ္ပဏီအာဵ အမပီသတ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵနှင်ဴ  ုမ္ပဏီအာဵခပန်လည်တည်ရိှေစခခင်ဵ 

၂၁၂။ ( ) ဤပုဒ်မသည် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ  မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ပုဒ်မ ၂၁၁ ပုဒမ်ခွဲ 

(ခ) တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵပါရိှသည်ဴအချေ ်အလ ်မျောဵ ေပဵပို္ဓသည်ဴ ိစ္စနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရေပဵပို္ဓေသာ အချေ ်အလ ်မျောဵရရိှသည်နှင်ဴ တစ်မပိုင်န ် မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် 

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ တွင် ေရဵသွင်ဵ ရမည်။ ထိသိုု္ဓ မှတ်ပုတဳငမ်ပီဵသည်ဴေန့မှ ၃ လ 

ခပည်ဴေခမာ ်သညဴ်ေန့တွင်  ုမ္ပဏီသည် အမပီဵ သတ်ဖျေ ်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 (ဂ) သုိ္ဓေသာ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခဖစ်ေစ၊ အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူဟု တရာဵရုဳဵ  

ထင်ခမင်ယူဆသူ ခဖစ်ေစ ေလျှာ ်ထာဵလာပါ  တရာဵရုဳဵသည်  ုမ္ပဏီအာဵ အမပီဵ သတ်ဖျေ ်သိမ်ဵ  

သည်ဴ ရ ် ို ေရွှေ့ဆိုင်ဵ ရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) အခခာဵအ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူမှ ေလျှာ ်ထာဵလာပါ  တရာဵရုဳဵသည်  ုမ္ပဏီမှတ်ပုတဳင်ရုဳဵတွင် 

အမပီဵ သတ်ဖျေ ်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်သည်ဴ  ုမ္ပဏီအာဵ ခပန်လည်အသ ်သွင်ဵ သည်ဴ အမိန့် ို 

သငဴ်ေလျော်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ်လျေ ် ချေမှတ်နိုငမ်ပီဵ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ိုလည်ဵ  ခန့်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (င) အဆိပုါတရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်မိတ္တူ ို အလုပ်လုပ် ိငု်ရ ် ၅ ရ ်အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှထဳ ေပဵပို္ဓ 

ရန်တာဝန်သည် ထိုအမိန့်ချေမှတ်ေပဵေစရန် ေလျှာ ်ထာဵသူ၏ တာဝန်ခဖစ်မပီဵ ထိသိုု္ဓေဆာငရွ် ်ရန် 

ပျေ ် ွ ်ပါ   မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိသည် ထိသုူအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ်မပိုေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ 

တပ်ရို ် ရမည်။ 

  ေဆာလျေင်စွာ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  

၂၁၃။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာ၌  ုန် ျေခဲဴသည်ဴစရိတ်မျောဵအာဵ ေပဵေချေရန်  ုမ္ပဏီသည် 

လုေဳလာ ်သညဴ် ထုခွဲေရာင်ဵ ချေနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵမရှိဟု  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ 

အရာရိှ ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၁၆၈ အရ ခန့်အပ်ေသာ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ခဖစ်ေစ ထင်ခမင်ယူ 

ဆလျှင် မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို  ုမ္ပဏီအာဵေဆာလျေငစ်ွာ ဖျေ ်သိမ်ဵရန်အတွ ် 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳ ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ မခပုမီ  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ 

သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ထိသုို္ဓ ေလျှာ ်ထာဵရန် ရည်ရွယ်ေ  ာင်ဵ  ို  ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင် 

မျောဵနှငဴ် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵထဳ ၁၄ ရ ်ထ ်ေနာ ်မ ျေေစဘဲ 

က ိုတငအ်ေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်။  ုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်ထာဵပါ  

ထုိပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသုိ္ဓအေ  ာင်ဵ  ာဵရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵလျှင်  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည်  ုမ္ပဏီနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်ထာဵရန် တာဝန်မှလွဲ၍ 



 ုမ္ပဏီ၊ မမီရှင်နှငဴ် ေ  ဵမမီဆပ်ရသူမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵထမ်ဵ ေဆာငရ်မည်ဴတာဝန်မျောဵ ရပ်စဲမပီဵ 

ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ ( ) အရ ေပဵပို္ဓေသာ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် ို လ ်ခဳရရှိသည်နှငဴ် တစ်မပိုင်န ် 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ယင်ဵ စာ ို မှတ်ပုဳတငစ်ာရင်ဵ ေရဵသွင်ဵရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိုသုိ္ဓေရဵသွင်ဵ မပီဵသညဴ် 

ေန့မှ ၃ လ  ုန်ဆုဳဵသည်ဴေန့တွင်  ုမ္ပဏီသည် အမပီဵ သတ်ဖျေ ်သိမ်ဵမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

 (င)  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

 ုမ္ပဏီ၏မမီရှငတ်စ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵထိန်ဵမည်သူမဆို ပုဒမ်ခွဲ 

(ခ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓမပီဵပါ  တရာဵရုဳဵမှ ေအာ ်ပါညွှန်  ာဵသည်ဴအမိန့်မျောဵ ရရိှနိုငရ်န် 

ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်- 

  (၁) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓခဲဴခခင်ဵ မရိှဘိသ ဲဴသုိ္ဓ  ုမ္ပဏီအာဵ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ် သိမ်ဵနိုင်ေစရန်အတွ ် သတ်မှတ်ညွှန်  ာဵခခင်ဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီအမပီဵ သတ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မညဴ်ေန့ ို ေရွှေ့ဆိုင်ဵ ေ  ာင်ဵ ညွှန် 

  ာဵခခင်ဵ ။ 

 (စ) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပါ   ာလေ ျော်လွန်ေသာ်လည်ဵ အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူ  ေလျှာ ်ထာဵလာလျှင် 

တရာဵ ရုဳဵသည် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ်လျေ ်  ုမ္ပဏီအာဵ  ုမ္ပဏီမျောဵ 

မှတ်ပုဳတင်စာရင်ဵ  တွင် ခပန်လည်အသ ်သွင်ဵ သည်ဴအမိန့်အာဵချေမှတ်နိုင်သည်ဴအခပင် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာ ရိှ ိုလည်ဵ ခန့်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ဆ)  ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ညွှန်  ာဵသည်ဴအမိန့်ချေမှတ်ခဲဴပါ  ထိအုမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵ 

ခဲဴသူသည် အမိန့်ချေမှတ်သည်ဴေန့မှစ၍ အလုပ်လုပ် ိငု်ရ ် ၅ ရ ်အတွင်ဵ အမိန့်မိတ္တူ ို မှတ်ပုဳတင် 

အရာရိှထဳ မှတ်ပုဳတငန်ိုင်ရန်အတွ ် ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဇ) ပုဒမ်ခွဲ (ဆ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် ို ခိုင်လဳုေသာအေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ်ပါ  

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည် ထိုသူအာဵ  ျေပ်တစ်သိန်ဵထ ် မပိုသည်ဴဒဏ်ေ  ဵေငွ ို တပ်ရို ်ရမည်။ 

အခန်ဵ (၈) 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵစဉ်နှင်ဴ ယင်ဵမတုိင်မီအလဲွသဳုဵစာဵခပုခခင်ဵ 

 ုမ္ပဏီမျောဵနှင်ဴ  ုမ္ပဏီအရာရိှမျောဵ ုိ ခပစ်ဒဏ်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵနှင်ဴ တရာဵစဲွဆုိအေရဵယူခခင်ဵ၊ 

အတုအပအခပုလုပ်မှု၊ လိမ်လည်မှုအတွ ်ခပစ်မှုမျောဵ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန်ရည်ရွယ်၍ လိမ်ညာမှုခပုလုပ်ခခင်ဵ 

၂၁၄။ ( )  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေနပါ   ုမ္ပဏီ၏ ယခင်  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ရိှ အရာရိှ 

မည်သူမဆို စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵမှုစတင်ခခင်ဵ မခပုမီ ၁၂ လ  ာလအတွင်ဵ ေအာ ်ပါတစ် 

ရပ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ခဲဴလျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်- 



  (၁) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ  ပမာဏထ ်ေ ျော်လွန်ေသာ  ုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုငမ်ှု 

အစိတ် အပုိင်ဵ တစ်ခုခု ို လိမ်လည်လိေုသာသေဘာခဖငဴ် ေရွှေ့ေခပာင်ဵခဲဴခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

 ုမ္ပဏီမှေပဵရန်နှငဴ် ရရန် ရိှေသာေ  ဵမမီတစ်ရပ်ရပ် ို ဝှ ်သိမ်ဵထာဵခဲဴခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂)  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ိစ္စရပ်မျောဵအေပ္ဒ သ ်ေရာ ်မှုရှိေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်စပ်ေသာ 

စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵအာဵ ဝှ ်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵ၊ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ၊ ပိုင်ဵခခာဵခွဲေဝခခင်ဵ ၊ 

ပုဳသဏ္ဌာန်ပျေ ်ယွင်ဵ ေစခခင်ဵ ၊ လိမ်လည်အတုခပုလုပ်ခခင်ဵ ၊ သုိ္ဓမဟုတ် မှတ်တမ်ဵမျောဵတွင် 

လိမ်လည်စာရင်ဵ သွင်ဵ ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) တစ်စုဳတစ်ဦဵမှ ထိသုို္ဓေဆာင်ရွ ်ေနသည် ိုသိလျေ ်နှင်ဴ ပါဝင်ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) စွပ်စွဲခဳရသူသည်ေအာ ပ်ါအတိုင်ဵ  ခုခဳေချေပနိုင်သည်- 

  (၁) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ ၎င်ဵအေနခဖင်ဴ လိမ်လည်အတုအပခပုရန် ရည်ရွယ်ချေ ်မရိှ 

ေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ၎င်ဵအေနခဖင်ဴ  ုမ္ပဏီ ိစ္စရပ်မျောဵ၏ အေခခအေန ို ထိန်ချေန် 

ထာဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် ဥပေဒ ို ဆန့် ျေင်ရန် ရည်ရွယ်ချေ ်မရိှေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) အရ ၎င်ဵအေနခဖင်ဴ လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵရန် 

ရည်ရွယ်ချေ ်မရိှေ  ာင်ဵ သုိ္ဓတည်ဵမဟုတ်  ုမ္ပဏီ ိစ္စရပ်မျောဵ၏ အေခခအေနမှန် ို 

ထိန်ချေန်ထာဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် ဥပေဒ ို ဆန့် ျေင်ရန်ရည်ရွယ်ချေ ်မရိှေ  ာင်ဵ ။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သူအာဵ ၁၀ နှစ်အထိ 

ေထာငဒ်ဏ်ချေမှတ်ရမည်ဴအခပင် ေငွဒဏ်လည်ဵချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵခပုလုပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်  ျေင်ဴဝတ်ေဖာ ်ဖျေ ်မှု 

 ၂၁၅။ ( )  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေနစဉ်  ုမ္ပဏီ၏လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်အရာရှိ 

တစ်ဦဵသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ိုေဆာငရွ် ်ခဲဴလျှင်ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်- 

  (၁) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ ေတာင်ဵ ဆိုချေ ်အရ  ုမ္ပဏီပုိငဆ်ိုင်မှု 

အာဵလုဳဵ ၏ အေသဵစိတ်အချေ ်အလ ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵမပီဵ  ုမ္ပဏီ လုပ်ရိုဵလုပ်စဉ် လုပ်ငန်ဵမျောဵအရ 

စီမဳ ခန့်ခွဲခဲဴခခင်ဵ မှလွ၍ဲ  ုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမျောဵ ို မည်သည်ဴနည်ဵခဖငဴ် မည်သူထဳ 

မည်သည်ဴအဖုိဵစာဵနာဵနှငဴ် မည်သည်ဴအချေနိ်  စီမဳခန့်ခွဲခဲဴသည် ို ခပည်စုဳမှန် န်စွာ 

မိမတိို္ဓသိရှိယုဳ  ည်သည်ဴအတိုင်ဵ  တငခ်ပမှုမရိှ ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) ၎င်ဵ၏ လ ်ဝယ်တွင်ရိှသည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ထိန်ဵသိမ်ဵမှု ေအာ ်တွင်ရိှမပီဵ ဥပေဒအရ ၎င်ဵ  

လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဴ  ုမ္ပဏီပစ္စည်ဵ၏ မည်သည်ဴအပုိင်ဵ  ိုမဆို 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ် သိမ်ဵေရဵအရာရှိထဳ သုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ  

ညွှန်  ာဵသညဴ်အတိုင်ဵ  လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်မှုမရိှခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၃)  ုမ္ပဏီ ပိုင်ဆိုင်မပီဵ ၎င်ဵ၏လ ်ဝယ်တွင်ရိှသညဴ် သုိ္ဓမဟုတ်၎င်ဵ ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

က ီဵ  ပ်မှုေအာ တ်ွငရှ်ိမပီဵ ဥပေဒအရ ၎င်ဵ လွှဲေခပာင်ဵေပဵအပ်ရန် တာဝန်ရှိသညဴ် 



စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵ အာဵလုဳဵ  ို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှထဳ သုိ္ဓမဟုတ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ အရာရိှ  ညွှန်  ာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  လွှေဲခပာင်ဵေပဵအပ်မှုမရိှခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၄) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  မမှန် န်သည်ဴ ေ  ဵမမီတစ်ရပ်အာဵ 

တငခ်ပေတာင်ဵ ခဳခဲဴသည် ို သိလျေ ်နှငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် ယဳု  ည်ရန်အေ  ာင်ဵ ရှိလျေ ်နှငဴ် စာရင်ဵ 

ရှင်ဵလင်ဵေရဵအရာရိှထဳသုိ္ဓ တတ်နိုင်သမျှေဆာလျေင်စွာအေ  ာင်ဵ   ာဵရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၅)  ုမ္ပဏီပုိငပ်စ္စည်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီအေပ္ဒ 

အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစသည်ဴ စာအုပ်စာတမ်ဵတစ်စုဳတစ်ရာတင်ခပမှု ို ပိတ်ပင် တာဵဆီဵခခင်ဵ ။ 

 (ခ) စွပ်စွဲခဳရသူသည် ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ  ခုခဳေချေပနိုင်သည်- 

  (၁) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) အရ ၎င်ဵအေနခဖင်ဴ 

လိမ်လည်အတုအပခပုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချေ ်မရိှေ  ာင်ဵ ၊ 

  (၂) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၅) အရ ၎င်ဵအေနခဖင်ဴ  ုမ္ပဏီ ိစ္စရပ်မျောဵ၏ အေခခအေန ို 

သုိဝှ ်ထာဵ ရန် သုိ္ဓမဟုတ် ဥပေဒ ိုဆန့် ျေငရ်န် ရည်ရွယ်ချေ ်မရိှေ  ာင်ဵ ။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သူအာဵ ၃ နှစ်အထိ ေထာငဒ်ဏ်ချေမှတ်ရမည်ဴ အခပင် 

ေငွဒဏ်လည်ဵချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  မမီရှင်မျောဵအာဵ မမှန်မ န် တင်ခပခခင်ဵ  

၂၁၆။ ( )  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန် ေဆာငရွ် ်ေနစဉ်အတွင်ဵ  ုမ္ပဏီ၏ လ ်ရိှ 

သုိ္ဓမဟုတ် ယခင် အရာရိှသည် မမှန်မ န်တင်ခပမှုခပုလုပ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီ၏ ိစ္စရပ်မျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵနှင်ဴသ ်ဆိုင်သည်ဴ သေဘာတူညီချေ ် တစ်ရပ်ရရန် အလုိ္ဓငှာ 

တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိသည်ဴမမီရှငမ်ျောဵ ို မမှန်မ န်တငခ်ပခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လိမ်လည်ခခင်ဵ ခပု 

လျှင် ဤပုဒ်မအရ ခပစ်မှု ို  ျေူဵလွန်ရာေရာ ်သည်။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သူအာဵ ၇ နှစ်အထိ ေထာငဒ်ဏ်ချေမှတ်ရမည်ဴ 

အခပင် ေငွဒဏ်လည်ဵချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  ဒါရုိ ်တာမျောဵနှင်ဴ အရာရိှမျောဵ ုိ အေရဵယူခခင်ဵ၊ တာဝန်မဴဲေသာ ဒါရုိ ်တာမျောဵ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ် 

သိမ်ဵေရဵအရာရိှမျောဵစသည်တုိ္ဓအေပ္ဒ တာဝန်တင်ရိှေစခခင်ဵ 

၂၁၇။ ( )  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေနစဉ်အတွင်ဵ  ုမ္ပဏီ၏အရာရိှအခဖစ် ေဆာင်ရွ ် 

ေနသူခဖစ်ေစ၊  ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော 

ခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵခဖစ်ေစ၊ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခဲဴသူခဖစ်ေစ၊ 

ေဆာငရ်ွ ် ေနသူခဖစ်ေစ  ုမ္ပဏီ၏ေငွေ  ဵတစ်ရပ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

အလဲွအသဳုဵခပုခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ရိှရယူထာဵခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်တငရိှ်လာလျှင် 

မေလျော်မ န်ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ခဖင်ဴ  ုမ္ပဏီနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခဳရသည်ဴ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် 



သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵတာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ို ချေ ို ဵေဖာ ်ေ  ာင်ဵ  ေပ္ဒေပါ ်လျှင် ဤပုဒ်မနှငဴ် 

သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) တွင် ရည်ညွှန်ဵထာဵသည်ဴ  ုမ္ပဏီနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ မေလျော်မ န် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခဳရသည်ဴတာဝန်တစ်ခုခု သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵတာဝန်တစ်ခုခု ို ချေ ို ဵေဖာ ်ခခင်ဵ  

ဆိုရာတွင်  ုမ္ပဏီ၏စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ မန်ေနဂျော 

ခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵခဖစ်ေစ၊ ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခဲဴသူခဖစ်ေစ၊ 

ေဆာငရ်ွ ်ေနသူခဖစ်ေစ  ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာင်ခခင်ဵ နှင်ဴ သ ်ဆိုငေ်နသညဴ် 

မေလျော်မ န်ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခဳရသညဴ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵ 

တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ို ချေ ို ဵေဖာ ်ခခင်ဵ တို္ဓလည်ဵ အ ျေုဳဵဝင်ေစရမည်။ 

 (ဂ) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်တစ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူ 

တစ်ဦဵဦဵ  ေလျှာ ်ထာဵလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အတွင်ဵ  ျေေရာ ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၏ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်ချေ ် ို စစ်ေဆဵနိုငမ်ပီဵ ထိသူု ို ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ အတင်ဵအ  ပ်ခပုနိုင်သည်- 

  (၁) သငဴ်တငဴ်မျှတသည်ထင်သည်ဴအတိုဵနှုန်ဵခဖင်ဴ ေငွေ  ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ၏ 

အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ခုခု ို ခပန်ေပဵရန်၊ မူလအတိုင်ဵ ခပန်လည်ထာဵရိှေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ တငခ်ပေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) မေလျော်မ န်ေဆာငရွ် ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခဳရသညဴ် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵ တာဝန် ို ချေ ို ဵေဖာ ်မှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေလျော်ေ  ဵအခဖစ် သငဴ်တငဴ်မျှတသည် 

ထင်သည်ဴေငေွ  ဵ ို  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵ သုိ္ဓ ေပဵသွင်ဵေစရန်။ 

 (ဃ)  ုမ္ပဏီ၏ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ခဲဴသူအေပ္ဒ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် 

မျောဵ ို ယင်ဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို စွန့်လွတ်ခဲဴမပီဵေနာ ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပချေ ်မှတစ်ပါဵ ပုဒမ်ခွဲ 

(ဂ) အရ ေလျှာ ်ထာဵပိုငခ်ွငဴ် မရိှေစရ။ 

 (င) ေ  ဵမမီဆပ်ရသူတစ်ဦဵသည် ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ ေလျှာ ်ထာဵပိုင်ခွငဴ် ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် 

သာ  ျေငဴ်သုဳဵနိုင်သည်။ ထိေုလျှာ ်လွှာအေပ္ဒ ချေမှတ်မည်ဴ တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်သည်ဴ ၎င်ဵအတွ ် 

အ ျေ ို ဵ မခဖစ်ထွန်ဵေစနိုင်သည်ဴတိုင် အထ ်ပါအတိုင်ဵေလျှာ ်ထာဵပိုင်ခွငဴ် ို  ျေငဴ်သဳုဵနိုင်သည်။ 

  လိမ်လည်လှည်ဴခဖာဵေသာ  ုန်သွယ်ခခင်ဵ 

၂၁၈။  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေနစဉ်  ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵတစ်ခုခုသည်  ုမ္ပဏီ၏မမီရှငမ်ျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵမမီရှင်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵသူတစ်ဦဵဦဵ ို လိမ်လည်လှညဴ်ခဖာဵရန် ရည်ရွယ်၍ 

သုိ္ဓမဟုတ် လှည်ဴခဖာဵလိေုသာ ရည်ရွယ်ချေ ်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်ခဲဴေ  ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ ်ပါ  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ 

ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ ေလျှာ ်ထာဵမှုအေပ္ဒတွင် တရာဵရုဳဵသည် 

အထ ်ေဖာ်ခပပါေဆာင်ရွ ်ေနသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ို သိလျေ ်နှငဴ်ပါဝင် လုပ်ေဆာင်ေနသူမျောဵအာဵ 

 ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵ သုိ္ဓ သငဴ်ေလျော်သည် ဟု ယူဆသည်ဴေငေွ  ဵအာဵ ေပဵသွင်ဵေစရန် 

တာဝန်ရှိေ  ာင်ဵ  အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 



  မှာဵယွင်ဵ ုန်သွယ်ခခင်ဵ 

၂၁၉။ ( ) အ ယ်၍- 

  (၁)  ုမ္ပဏီတစ်ခုသည်  ုမ္ပဏီတွငပ်ါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ် စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  

မှအပ အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခဖစ်သညဴ်အခပင်၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ မစတငမ်ီ အချေနိ် ာလတစ်ခုအတွင်ဵ 

ဒါရို ်တာ တစ်ဦဵသည်  ုမ္ပဏီမှာ ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်၍ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵမှုသို္ဓ 

ေရာ ်ရိှသွာဵခခင်ဵ  ို ေရှာငရှ်ာဵနိုင်ရန် အလာဵအလာမျောဵ မရိှေ  ာင်ဵ သိရိှခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိုသုိ္ဓခဖစ်တန်ရာ သည် ိုသိခဲဴလျှင် တရာဵရုဳဵသည် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ 

ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ  ုမ္ပဏီ ပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵသို္ဓ သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ယူဆသည်ဴေငေွ  ဵအာဵ 

ေပဵသွင်ဵေစရန် တာဝန်ရိှေ  ာင်ဵ  ထိုသူအေပ္ဒအမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင၍်  ုမ္ပဏီစာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  ို ေရှာင်ရှာဵနိုငရ်န်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ  

ဆီေလျော်သည်ဴ အလာဵအလာမျောဵမရိှေ  ာင်ဵ  သိရိှခဲဴသည်ဴအချေနိ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသုိ္ဓခဖစ်တန်ရာ ို 

သိခဲဴရ သည်ဴအချေနိ်တွင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ေဆာငရွ် ်သငဴ်ေဆာင်ရွ ်ထိ ု်သည်ဴအတိုင်ဵ 

 ုမ္ပဏီ၏ မမီရှင်မျောဵအတွ ် ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ဖွယ်အလာဵအလာမျောဵ ို အနည်ဵဆုဳဵခဖစ်ေစရန်ရည်ရွယ်၍ 

တတ်နိုင်သမျှ ေဆာငရွ် ်ခဲဴေ  ာင်ဵ  တရာဵရုဳဵ  ယဳု  ည်ေ ျေနပ်လျှင် ထိသူုနှငဴ်ပတ်သ ်၍ 

အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴ် (ခ) တို္ဓပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလုိ္ဓငာှ  ုမ္ပဏီ၏ဒါရို ်တာ  သိရိှသငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ေသချောေစရန်စိစစ်သငဴ်သည်ဴ အေ  ာင်ဵ ခခင်ဵရာမျောဵ၊ ၎င်ဵအေနခဖငဴ် 

ချေမှတ်သငဴ်သညဴ်ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်မျောဵ နှငဴ ်ထိသုို္ဓသိရိှရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေသချောေစရန် စိစစ်ရန်အတွ ် 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵသည် သာမန်လုဳ္ဓလဝိရိယရိှသူတစ်ဦဵအေနခဖင်ဴ သိရိှနိုငမ်ည်ဴ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေသချောေစရန်စိစစ်ရမည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ေရာ ်ရိှရမညဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အေရဵယူေဆာငရွ် ်မည်ဴ 

အေ  ာင်ဵ အရာမျောဵ ဟုတ် မဟုတ် ို စဉ်ဵ စာဵရာတွင် ၎င်ဵ  ေဆာငရွ် ်သငဴ်သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵအဆငဴ်မျောဵသည် ေအာ ်ပါ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အရည်အချေင်ဵမျောဵရှိသည်ဴ 

လုဳ္ဓလဝိရိယရိှသူတစ်ဦဵ သိရိှမည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ေသချောေအာင် ေလဴလာစိစစ်ရမည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေရာ ်ရိှရမညဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အေရဵယူေဆာင်ရွ ်မည်ဴ အေ  ာင်ဵ အရာမျောဵ ခဖစ်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီဒါရို ်တာတစ်ဦဵမှ ေဆာငရ်ွ ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို သာမန်ဆငခ်ခငတ်တ်သူ 

တစ်ဦဵ  ထမ်ဵ ေဆာင်ပါလျှင် ရရိှလာနိုငမ်ည်ဴ အေထွေထဗွဟုသုတ၊  ျွမ်ဵ ျေင်မှုနှငဴ်အေတွ့အက ုဳ၊ 

  (၂) ထိဒုါရို ်တာတွင်ရိှသည်ဴ အေထွေထွဗဟုသုတ၊  ျွမ်ဵ ျေငမ်ှုနှငဴ် အေတွ့အက ုဳ။ 

   ုမ္ပဏီအမည် ခပန်လည်အသဳုဵခပုမှု ုိ  န့်သတ်ခခင်ဵ  

၂၂၀။ ( )  ုမ္ပဏီတစ်ခုသည်  ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ် ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ မဟုတ်ေသာ 

နည်ဵ လမ်ဵခဖငဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေနခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် သုိ္ဓတည်ဵမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵ 

မပီဵခဖစ်လျှင် ထိစုာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴ  ုမ္ပဏီအာဵစာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  



စတငေ်ဆာင် ရွ ်သည်ဴေန့ရ ်မတိုင်မီ ၁၂ လ  ာလအတွင်ဵ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို 

 ုမ္ပဏီ၏ဒါရို ်တာအခဖစ် ေဆာင်ရွ ်ခဲဴသူနှငဴ် ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မအလို္ဓငှာ အမည်တစ်ခုသည် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵအတွင်ဵ အ ျေုဳဵဝင်လျှင် ထိပုုဂ္ဂိုလ်နှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဵခမစ်ထာဵသည်ဴအမည် ခဖစ်ေစရမည်- 

  (၁) ၁၂ လ  ာလအတွင်ဵ  မည်သည်ဴအချေနိ်၌မဆို စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴ ုမ္ပဏီအခဖစ် 

အမျောဵသိရှိမပီဵခဖစ်သည်ဴအမည်၊ 

  (၂) ထိ ုုမ္ပဏီနှငဴ် တွဲဖ ်လပု် ိုင်သည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ထုိ ုမ္ပဏီမှေဆာင်ရွ ်သည်ဴ 

မည်သည်ဴလုပ်ငန်ဵ ိုမဆို အသုဳဵခပုမပီဵ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အတွင်ဵ  

 ျေေရာ ်သည်ဴအမည်နှငဴ် ဆင်တူရိုဵမှာဵ ခဖစ်သည်ဴအမည်။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်အရမှတစ်ပါဵ  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵမှု စတငေ်ဆာငရ်ွ ် 

သည်ဴေန့ရ ်မှစ၍ ၅ နှစ်တာ ာလအတွင်ဵ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို ဤပုဒမ်နှငဴ် 

သ ်ဆိုင်သူသည်- 

  (၁) တာဵခမစ်ထာဵသညဴ်အမည်ခဖငဴ် အမျောဵသိရိှေသာ အခခာဵ ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဒါရို ်တာမခဖစ်ေစရ 

သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) မည်သညဴ်နည်ဵနှင်ဴမဆို တာဵခမစ်ထာဵသည်ဴအမည်ခဖငဴ် အမျောဵသိရိှေသာ  ုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်ဵ 

တိုဵချေဲ့ ခခင်ဵ ၊ ဖွဲ့စည်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ခပုရာတွင် တို ်ရို ်ခဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝို ်၍ခဖစ်ေစ 

ပါဝင်ေဆာင် ရွ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ  မရိှေစရ သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၃) မည်သည်ဴနည်ဵနှငဴ်မဆို တာဵခမစ်ထာဵသည်ဴအမည်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်ခဲဴသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိုဆ ်လ ် 

ေဆာငရ်ွ ်ရာတွင် တို ်ရို ်ခဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝို ်၍ခဖစ်ေစ ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

သ ်ဆိုင် ခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

 (ဃ) မည်သူမဆို ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ိုဆန့် ျေင၍် ေဆာငရွ် ်ပါ  ထိုသူအာဵ ၂ နှစ်အထိ 

ေထာငဒ်ဏ်ခဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ခဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်စလုဳဵ ခဖစ်ေစ ချေမှတ်ရမည်။ 

အ ျေင်ဴပျေ ်မှု ုိ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵနှင်ဴ တရာဵစဲွဆုိခခင်ဵ 

  တာဝန်မဲေဴသာ အရာရိှမျောဵနှင်ဴ  ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ ုိ တရာဵစဲွဆုိခခင်ဵ  

၂၂၁။ ( )  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ ုမ္ပဏီ၏ ယခင် သုိ္ဓမဟုတ် 

လ ်ရှိအရာရိှတစ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵသည်  ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ရာဇဝတ် 

မှုတစ်ခုခုနှငဴ် မငိစွန်ဵေ  ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ ်ပါ  စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် 

မှတ်ပုဳတင်အရာ ရိှထဳ လွှအဲပ်တင်ပို္ဓနိုင်သည်။ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှသည် 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိမှ ေတာင်ဵ ခဳ ေသာအချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ်လိုအပ်သည်ဴစာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵ 

ရရိှနိုင်မည်ဴနည်ဵလမ်ဵ မျောဵ ို  ူညီပဳဴပိုဵ ေပဵရန်နှင်ဴ ထိစုာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵ ို 

စစ်ေဆဵခခင်ဵ နှင်ဴမတိ္တူ ူဵယူလိုပါ  လိအုပ်သလို ူညီ ေဆာငရ်ွ ် ေပဵရမည်။ 



 (ခ) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှသည် ဤပုဒ်မအရ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ၎င်ဵ ိုယ်တိုင်ေဆာင်ရွ ်နိုင် 

သည် သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ေအာ ်ရိှအရာရိှတစ်ဦဵဦဵ ို တာဝန်ေပဵအပ်ေဆာငရွ် ်ေစနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အစီရင်ခဳတငခ်ပသညဴ်အခါ သုိ္ဓမဟုတ် လွှဲအပ်တင်ပို္ဓလာသည်ဴအခါ မှတ်ပုဳတငအ်ရာ 

ရိှသည် ခပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချေုပ်ရုဳဵ၏ အက ဳခပုချေ ် ိုေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။ 

  ပုဒ်မ ၂၂၁ အရ ေပ္ဒေပါ ်သည်ဴတာဝန်မျောဵ 

၂၂၂။ ( ) ပုဒ်မ ၂၂၁ အရ အေရဵယူေဆာငရ်ွ ်သည်ဴ ရာဇဝတ်မှု၌ တရာဵခဳအခဖစ် မပါဝငေ်သာ စာရင်ဵ 

ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၊  ုမ္ပဏီ၏ယခင်နှငဴ် လ ်ရိှအရာရိှတိုင်ဵ နှငဴ်  ုမ္ပဏီ၏ 

 ိုယ်စာဵလှယ်တို္ဓ သည် တရာဵစွဲဆိုမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵေသာ  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ 

ေပဵအပ်နိုငစ်ွမ်ဵရိှသညဴ်  ူညီပဳဴပုိဵမှုအာဵ လုဳဵ  ို မှတ်ပုဳတင်အရာရှိထဳသုိ္ဓေပဵအပ်ရန် တာဝန်ရှိေစရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အလို္ဓငှာ  ိုယ်စာဵလှယ်ဆိုသည်ဴစ ာဵရပ်တွင်  ုမ္ပဏီ၏ဘဏ်လုပ်ငန်ဵရှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

ဥပေဒအက ဳေပဵေရှ့ေနတစ်ဦဵဦဵနှငဴ်  ုမ္ပဏီ၏ အရာရိှဟုတ်သည်ခဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ခဖစ်ေစ စာရင်ဵ  

စစ်အခဖစ်  ုမ္ပဏီ  ခန့်အပ်ထာဵသည်ဴသူတစ်ဦဵဦဵပါဝင်သည်။ 

အခန်ဵ (၉) 

ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵ 

  လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်   ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူမျောဵ၏ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ရိှမှု 

၂၂၃။ ( )  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရာတွင် လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်   ုမ္ပဏီတွင် 

ပါဝင်သူအာဵလုဳဵ သည်  ုမ္ပဏီ၏ ေ  ဵမမီနှငဴ် တာဝန်ရှိမှုမျောဵ၊  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ၊ အခေ  ဵေငွမျောဵနှငဴ် 

အသုဳဵစရိတ်မျောဵအာဵ ေပဵေချေရာတွင် ေငွေ  ဵလုဳေလာ ်မှုရိှေစရန်နှငဴ် 

ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵအ  ာဵ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို ညိှနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွ ်ရန်အတွ ် 

ေအာ ်ပါသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ ို လိ ု်နာေစလျေ ်  မု္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵ သုိ္ဓထည်ဴဝငေ်ပဵဆပ်ရန် 

တာဝန်ရှိေစရမည်- 

  (၁) ယခင်   ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူသည်- 

   (  ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵမစတင်မီ တစ်နှစ်ထ ် ေ ျော်လွန်ေသာ ာလအတွင်ဵ  

 ုမ္ပဏီ တွင်ပါဝင်သူအခဖစ်မှ ရပ်စဲခဲဴလျှင် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန်အတွ ် တာဝန်မရှိေစရ၊ 

   (ခခ)  ုမ္ပဏီတွငပ်ါဝငသူ်အခဖစ်မှ ရပ်စဲခဲဴမပီဵေနာ ်ပိုင်ဵ ၌ ခဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် 

တာဝန် ရိှမှုတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်မရှိေစရ၊ 

   (ဂဂ) ဤဥပေဒအရ  ုမ္ပဏီတွင်လ ်ရှိပါဝင်သူမျောဵ  ၎င်ဵတို္ဓေပဵဆပ်ရန် ခဖစ်ေသာ ေ  ဵမမီ ို 

ေပဵဆပ်နိုင်ဖွယ်မရိှေ  ာင်ဵ  တရာဵရုဳဵ  ေတွ့ရှခိဲဴလျှင် ုမ္ပဏီတွင် ယခင်  

ပါဝင်ခဲဴသူတစ်ဦဵသည် ေ  ဵမမီ ေပဵဆပ်ရာတွင်တာဝန်ရှိေစရမည်။ 

  (၂) အစုရှယ်ယာခဖငဴ် တာဝန် န့်သတ်ထာဵသည်ဴ  ုမ္ပဏီခဖစ်ပါ   ုမ္ပဏီတွင်လ ်ရိှပါဝငေ်နသူ 

သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်  ပါဝင်ခဲဴသူတစ်ဦဵအခဖစ် တာဝန်ရှိသည်ဴ အစုရှယ်ယာမျောဵအတွ ် ေပဵေချေရခခင်ဵ  



မရိှေသဵေသာ ေငွပမာဏထ ်ပိုမုိေသာ ေငွပမာဏ ိ ုုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦဵထဳမှ 

ေ  ဵမမီေပဵဆပ် ရန်အတွ ် ရယူခခင်ဵ မရှိေစရ၊ 

  (၃) အာမခဳခဖင်ဴ တာဝန် န့်သတ်ထာဵသည်ဴ  ုမ္ပဏီတွင် ယင်ဵ ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵ 

သည်ဴအခါ  ုမ္ပဏီပိငု်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵ သုိ္ဓ  ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵ  ထည်ဴဝငရ်န် 

တာဝန်ယူထာဵသညဴ် ပမာဏထ ်ပိ၍ု ၎င်ဵထဳမှ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန်အတွ ် ရယူခခင်ဵ  မရိှေစရ၊ 

  (၄)  ုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵသို္ဓ ေပဵေချေရမည်ဴ အခမတ်ေဝစု၊ အ ျေ ို ဵအခမတ် သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵေသာ ေငွေ  ဵ စသည် ဲဴသုိ္ဓေသာ ေငွပမာဏတစ်ခုနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍၎င်ဵနှင်ဴ  ုမ္ပဏီတွင် 

ပါဝင်သူမဟုတ်သည်ဴ အခခာဵမမီရှင်တစ်ဦဵဦဵအ  ာဵ ခဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴ  ိစ္စတွင် ထိေုငွပမာဏ ို 

ထိ ုုမ္ပဏတီွင် ပါဝငသ်ူသုိ္ဓ  ုမ္ပဏီ ေပဵေချေရမည်ဴ ေ  ဵမမီအခဖစ် မှတ်ယူခခင်ဵ မရိှေစရ၊ သုိ္ဓရာတွင် 

ထိေုငွပမာဏ ိုေ  ဵမမီ ေပဵဆပ်ရသူမျောဵအ  ာဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို 

ေနာ ်ဆုဳဵညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွ ်ရန်အလို္ဓငာှ ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) အစုရှယ်ယာ မတည်ေငွရင်ဵ ပါရိှသည်ဴ ခဝဳန်ချေ ်အာဵခဖငဴ် တာဝန် န့်သတ်ထာဵသည်ဴ  ုမ္ပဏီအာဵ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ခပုရာတွင် ထိ ုုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သူ အာဵလုဳဵ သည်  ုမ္ပဏီအာဵ 

စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵသခဖငဴ်  ုမ္ပဏီပုိင် ပစ္စည်ဵစာရင်ဵ သုိ္ဓ ၎င်ဵ ထည်ဴဝငရ်န် 

တာဝန်ယူထာဵေသာ ပမာဏ အတွ ် တာဝန်ရှိသည်ဴအခပင် ၎င်ဵပိုင်ဆိုင်ထာဵသည်ဴ 

အစုရှယ်ယာတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေပဵေချေရ ခခင်ဵ မရှေိသဵေသာ 

ေငွပမာဏတစ်ရပ်ရပ်အတွ ်လည်ဵ ထည်ဴဝင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ 

  တရာဵရဳုဵ၏အာဏာမျောဵ 

၂၂၄။ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင် တည်ဆဲဥပေဒမျောဵနှင်ဴအညီ သငဴ်ေလျောေ်သာအမိန့် 

မျောဵ ို ချေမှတ်နိုင်သည်- 

 ( ) ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူတို္ဓအေပ္ဒ  ုမ္ပဏီ၏အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို အတညခ်ပုေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵအ  ာဵ ၎င်ဵတို္ဓအခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို ညိှနှိုင်ဵ သတ်မှတ်ခခင်ဵ ။ 

   ုမ္ပဏီ၏စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ုိ သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵအခဖစ် အသဳုဵခပုခခင်ဵ 

၂၂၅။  ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴအခါ  ုမ္ပဏီပုိင် စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် စာရင်ဵ 

ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ လ ်ဝယ်ရိှ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵသည် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵ 

အ  ာဵတွင်လည်ဵေ ာင်ဵ ၊  ုမ္ပဏီနှငဴ် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူမျောဵအ  ာဵတွင်လည်ဵေ ာင်ဵ  

ယင်ဵ  ုမ္ပဏီ အာဵစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵသည်ဴ ိစ္စရပ်အာဵလုဳဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မှန် န်မပီဵ 

ဦဵစွာအခမင်အာဵခဖငဴ် ခိုင်မာသည်ဴ သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵမျောဵ ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယနူိုငသ်ည်။ 

အခန်ဵ (၁၀) 

မှတ်ပဳုမတင်သည်ဴ ုမ္ပဏီမျောဵအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

  မှတ်ပဳုမတင်သည်ဴ ုမ္ပဏီ၏အဓိပ္ပာယ် 



၂၂၆။ မှတ်ပဳုမတငသ်ည်ဴ ုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုင်င ဳုမ္ပဏီမျောဵဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ  

မရိှသည်ဴ  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵမျောဵမဟုတ်သည်ဴ အခခာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵ၊ ေ ာ်ပိုေရဵရှင်ဵ ၊ 

ခပည်ပေ ာ်ပိေုရဵရှင်ဵ ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ၊ အသင်ဵအဖွဲ့  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵတည်ဆဲဥပေဒအရ 

တည်ေထာင်ထာဵေသာ အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို ဆိုသည်။ 

  မှတ်ပဳုမတင်သည်ဴ ုမ္ပဏီ ုိ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

၂၂၇။ ( ) ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ မရိှသည်ဴ  ုမ္ပဏီတစ်ခု ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵနိုင် မပီဵ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ နှင်ဴသ ်ဆိုင်သည်ဴ ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအာဵလုဳဵ သည် မှတ်ပုဳ 

တငထ်ာဵခခင်ဵ မရိှသည်ဴ  ုမ္ပဏီအာဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ တွင်ေအာ ်ေဖာ်ခပပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် အခခာဵ 

တည်ဆဲဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ိုလိ ု်နာလျေ ် လိအုပ်သလို အ ျေုဳဵဝငသ် ်ဆိုငေ်စနိုင်သည်။ 

မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ မရိှေသာ နိုငင်ခဳခာဵ ုမ္ပဏမီျောဵ ခဖစ်သည်ဴ ိစ္စတွင် သ ်ဆိုင်သည်ဴပုဂ္ဂလိ  အခပည် 

ခပည်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ ဥပေဒမူေဘာင်မျောဵနှငဴ် လိုအပ်သလို သ ်ဆိုငေ်စနိုင်သည်။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ပိုငခ်ွငဴ် ို ဆုဳဵခဖတ်ရန်အလို္ဓငှာ မှတ်ပုဳတငထ်ာဵခခင်ဵ မရှိသည်ဴ  ုမ္ပဏီ၏အဓိ  

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ် ိုင်ရာေနရာအာဵ  ုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ထာဵရိှသည်ဴ ရုဳဵေနရာခဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရ မည်။ 

 (ဂ) မှတ်ပုဳတငထ်ာဵခခင်ဵမရှိသည်ဴ မည်သည်ဴ ုမ္ပဏီမဆို ဤဥပေဒအရ ဆန္ဒအေလျော ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

မရိှေစရ။ 

 (ဃ) မှတ်ပုဳတငထ်ာဵခခင်ဵမရှိသည်ဴ  ုမ္ပဏီ ိုေအာ ပ်ါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ 

ဖျေ ်သိမ်ဵနိုငသ်ည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ ို အမပီဵ သတ်ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်နိုငမ်ှု ရပ်စဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန်ရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွ ်ေနခခင်ဵ ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီသည် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်နိုငခ်ခင်ဵ  မရိှခခင်ဵ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီ ို စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သည် တရာဵမျှတမှုရိှသည်ဟု တရာဵရုဳဵ  ထင်ခမင် 

ယူဆခခင်ဵ ။ 

  ခပည်ေထာငစု်ခမန်မာနုိင်ငဳ၏ခပင်ပတွင် ဖဲွ့စည်ဵထာဵသည်ဴ  ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵ 

ခခင်ဵ  

၂၂၈။ ခပည်ေထာင်စုခမန်မာနိုငင်ဳ၏ခပငပ်တွင် ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ ုမ္ပဏီသည် ခပည်ေထာငစ်ုခမန်မာနိုငင်ဳ 

အတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ လုပ် ိုငေ်ဆာင်ရွ ်ရာမှ လုပ်ငန်ဵမျောဵရပ်စဲသာွဵသည်ဴအခါ 

ယင်ဵ  ုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်ဵတည်ရှိသည်ဴ နိုငင်ဳ၏ဥပေဒမျောဵအရ ထိ ုုမ္ပဏီအာဵဖျေ ်သိမ်ဵခဲဴမပီဵခဖစ်လျှင် 

ခဖစ်ေစ၊  ုမ္ပဏီခဖစ် တည်မှုရပ်စဲသွာဵခဲဴလျှင်ခဖစ်ေစ ထိ ုုမ္ပဏီအာဵ မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ မရှိသည်ဴ 

 ုမ္ပဏီအခဖစ် ဤဥပေဒအရ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵနိုင်သည်။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေစသည်ဴအမိန့်အရ ဆုိင်ဵငဴဳထာဵရမည်ဴ အေရဵယူေဆာငရွ် ်ချေ ်မျောဵ 



၂၂၉။ မှတ်ပုဳမတင်သညဴ်  ုမ္ပဏီတစ်ခုအာဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေစရန် အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ခဲဴမပီဵ 

ခဖစ်လျှင် တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်နှငဴ် တရာဵရုဳဵ ချေမှတ်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵအရမှတစ်ပါဵ 

ထိ ုုမ္ပဏီ၏ ေ  ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်ပတ်သ ်၍ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရသူ တစ်ဦဵဦဵအေပ္ဒ 

အေရဵယူေဆာင် ရွ ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို စတငေ်ဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ မခပုရ။ 

အပုိင်ဵ (၈) 

တစ်သီဵပုဂ္ဂလလူမဲွခဳခခင်ဵ  

အခန်ဵ (၁) 

မိမိဆန္ဒအေလျော ်အစီအစဉ်မျောဵ ခပုလုပ်ခခင်ဵ 

  ေ  ဵမမီေပဵဆပ်နုိင်ခခင်ဵမရိှေသာ မမီစာဵအေပ္ဒတွင် အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵအာဵ ဆုိင်ဵငဴဳခခင်ဵ 

သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ 

၂၃၀။ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵခဖစ်သည်ဴမမီစာဵနှငဴ် ၎င်ဵ၏မမီရှင်မျောဵ 

အ  ာဵ မိမဆိန္ဒအေလျော ်အစီအစဉ်ခပုလုပ်ခခင်ဵ ၊ ယင်ဵ ၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုတို္ဓနှငဴ် သ ်ဆိုငေ်စရ 

မည်ခဖစ်မပီဵ ဤအပုိင်ဵ တွငပ်ါရိှသညဴ် အခခာဵေသာအခန်ဵမျောဵရှိ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ထိမုမီစာဵအာဵ 

နည်ဵ လမ်ဵတ ျေ လူမွဲခဳယူေစသညဴ်လပု်ငန်ဵစဉ်မျောဵ၊ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုငေ်စရမည်။ 

  တရာဵရဳုဵ၏ဆုိင်ဵငဴဳမနိ့် 

၂၃၁။ ( ) သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်မမီစာဵတစ်ဦဵသည် ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ မိမဆိန္ဒ အေလျှာ ် 

အစီအစဉ်တစ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ရန်လိုပါ  ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် ချေမှတ်ေပဵရန်တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ ် 

ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) မမီစာဵမှတင်သွင်ဵ ေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာေလျှာ ်ထာဵမှု မပီဵခပတ်ခခင်ဵမရှိေသဵမီ တရာဵရုဳဵ၏ 

ခွငဴ်ခပုချေ ်မရိှဘဲ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ထပမ်ဳေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ မခပုရ။ 

 (ဂ) ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် အတညခ်ဖစ်ေနသည်ဴ အချေနိ် ာလအတွင်ဵ  ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵ ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ 

မရိှေစရ- 

  (၁) မမီစာဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ ေလျှာ ်ထာဵမှု ို တင်သွင်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဆ ်လ ် ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) အမိ်ငှာဵရမ်ဵ ခခင်ဵဆိုငရ်ာ စည်ဵ  မ်ဵသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ ို မမီစာဵမှ လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်မှုမျောဵ 

ေ  ာငဴ် အမိ်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အမိ်လခရထို ်ခွငဴ်ရိှသူတစ်ဦဵဦဵ  အငှာဵချေထာဵသည်ဴဥပစာ ို 

တရာရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ မှအပ ခပန်လည်သိမ်ဵယူခခင်ဵ ၊ 

  (၃) တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မှအပ မမီစာဵေပ္ဒတွင် အခခာဵမှုခင်ဵမျောဵ 

ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ ဒီ ရီအတညခ်ပုရန်ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ 

ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ   ိုစတငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ဆ လ် ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ မခပုေစရမည်ဴအခပင် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ ို သိမ်ဵဆည်ဵ ခခင်ဵ ။ 



  ဆုိင်ဵငဴဳမိန့်ချေမှတ်နုိင်သည်ဴ အေခခအေနမျောဵ 

၂၃၂။ ( ) တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵနှင်ဴ  ို ်ညီပါ  ပုဒ်မ ၂၃၁ အရ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် ို 

ထုတ်ေပဵရမည်- 

  (၁) မမီစာဵသည် ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှင်ဴအညီ မိမဆိန္ဒအေလျော ် အစီအစဉ် ို ေဆာငရွ် ် 

ရန်ရည်ရွယ်ချေ ်ရိှေ  ာင်ဵ နှင်ဴ အဆိခုပုလွှာမ ူ မ်ဵ ို ေလျှာ ်လွှာနှငဴ် ပူဵတွဲတင်ခပထာဵခခင်ဵ၊ 

  (၂) ထိအုဆိခုပုလွှာ ို စတငေ်လျှာ ်ထာဵေသာေန့တွင် မမီစာဵသည် လူမဲွအခဖစ် ခဳယူရန်အတွ ် 

သတ်မှတ်ချေ ်နှငဴ် ခပည်ဴစုဳသူခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) ထိုသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵသည်ဴေန့မှ မပီဵခဲဴသည်ဴ ၁၂ လတာ ာလအတွင်ဵ မမီစာဵ အလာဵတူ 

ေလျှာ ်ထာဵမှုမျေ ို ဵ ို ေလျှာ ်ထာဵခဲဴမှု မရိှခခင်ဵ၊ 

  (၄) မမီစာဵ  အဆိခုပုလွှာ၌ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ  မိမိဆန္ဒအေလျော ် အစီအစဉ် ို 

က ီဵ  ပ်သူအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ေပဵရန် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူခခင်ဵ ။ 

 (ခ) မမီစာဵ၏အဆိခုပုလွှာ ို လ ်ခဳစဉ်ဵစာဵခခင်ဵနှငဴ် အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵခပုရာတွင် 

အေထာ ်အ ူခဖစ်ေစမည်ဟုယူဆပါ  တရာဵရုဳဵသည် ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် ို ထုတ်ေပဵနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ထိုသုိ္ဓ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ဤအခန်ဵ၌ခဖစ်ေစ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင်ခဖစ်ေစ ခပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ် 

ထာဵေသာတာဝန်မျောဵမှ မမီစာဵအာဵ ေလျောဴေပါ္ဓေပဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  င်ဵလွတ်ခွငဴေ်ပဵခခင်ဵ ခပုသညဴ် 

အချေ ်မျောဵ ို ထည်ဴသွင်ဵချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုရ။ သုိ္ဓရာတွင် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ိစ္စအလုိ္ဓငာှ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ၏ 

တန်ဖိုဵ ို သိသာထင်ရှာဵစွာေလျောဴ ျေေစခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ထိခို ်ေစခခင်ဵ မရိှတန်ရာေ  ာင်ဵ  

ေ ျေနပ်လျှင် ထိသုို္ဓထည်ဴသွင်ဵချေမှတ်ခခင်ဵ  ခပုနိုင်သည်။ 

 (ဃ) အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် အမိန့်ချေမှတ်ထာဵခခင်ဵမရိှလျှင် အထ ်ပါပုဒ်မ ၂၃၁ အရ ေလျှာ ်ထာဵမှုအေပ္ဒ 

တရာဵရုဳဵ ချေမှတ်သည်ဴအမိန့်သည် ယင်ဵ အမိန့် ို ချေမှတ်သည်ဴေန့မှစ၍ ၂၈ 

ရ ် ုန်ဆုဳဵသည်ဴေန့တွင် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု ရပ်စဲေစရမည်။ 

  ဆုိင်ဵငဴဳမိန့်ေလျှာ ်ထာဵမှု၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ 

၂၃၃။ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ရရှိရန် ေလျှာ ်ထာဵဆဲ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို- 

 ( ) အမိ်ငှာဵရမ်ဵ ခခင်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵ  မ်ဵသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ ို မမီစာဵမှ လုိ ်နာရန်ပျေ ် ွ ်မှုမျောဵ 

ေ  ာငဴ် အမိ်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အမိ်လခရထို ်ခွငဴ်ရိှေသာ အခခာဵတစ်စုဳတစ်ဦဵ  

အငှာဵချေထာဵသည်ဴဥပစာ  ိ ုတရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မှအပ 

ခပန်လည်သိမ်ဵယူခခင်ဵ မခပုရ၊ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵပိုငပ်စ္စည်ဵ ို ဝရမ်ဵ ပ်သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ေရာင်ဵချေခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ဝရမ်ဵ ပ်သိမ်ဵဆည်ဵ ာေရာင်ဵချေခခင်ဵ မခပုေစရန် တာဵခမစ်နိုင်သညဴ်အခပင် ထိမုမီစာဵ၏ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ 

တွင် ေဆာင်ရွ ်ေနေသာ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ဒီ ရီ အတည်ခပုမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵေသာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေလျှာ ်ထာဵမှု ို ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်၊ 



 (ဂ) ပုဒ်မ ၂၃၁ အရ ေလျှာ ်ထာဵခဲဴေ  ာင်ဵ သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵတစ်ရပ်ရပ် ို တငခ်ပလာ 

သည်ဴအခါ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အေပ္ဒတွင် အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ေနေသာ တရာဵရုဳဵသည် 

ထိေုဆာငရွ် ်မှု မျောဵ ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ယူဆေသာ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ 

သတ်မှတ်၍ ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ခပုလုပ်နိုင်သည်။ 

မမီစာဵ၏ အဆုိခပုချေ ် 

  အဆုိခပုခဳရသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏ အစီရင်ခဳစာ 

၂၃၄။ ( ) ဤအခန်ဵအရ မိမဆိန္ဒအေလျော ်အစီအစဉ်ခပုလုပ်ရန် အဆိခုပုလွှာတွင် ယင်ဵအဆိုခပုချေ ် 

အာဵ အေ ာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ရန်နှငဴ် က ီဵ  ပ်ရန်အလုိ္ဓငာှ တစ်စုဳတစ်ဦဵ ို 

အစီစဉ်က ီဵ  ပ်သူ အခဖစ်ခန့်ထာဵရန် ေဖာ်ခပပါရှိရမည်ဴအခပင် ထိသူုသည် အပုိင်ဵ  (၃) 

ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ  ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ်ေဆာင်ရွ ်ရန် 

အရည်အချေင်ဵ ရိှသူခဖစ်ရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၂၃၁ အရ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်ေ  ာငဴ် ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် ို ချေမှတ်ခဲဴမပီဵေနာ ် ထိုအမိန့်၏အ ျေ ို ဵ 

သ ်ေရာ ်မှု ရပ်စဲခခင်ဵ မရှမိီတွင် အဆိခုပုခဳရသူသည် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵ ပါဝင်သည်ဴ 

အစီရငခ်ဳစာ ို တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တငခ်ပရမည်- 

  (၁) မမီစာဵ၏ အဆိခုပုလွှာပါအစီအစဉ်မျောဵအေပ္ဒ သေဘာတူညီချေ ်ရရိှရန်နှင်ဴ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ရန်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာရိှမရိှနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ၏ထငခ်မငယူ်ဆချေ ်၊ 

  (၂) မမီစာဵ၏အစီအစဉ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီရှင်မျောဵ  

စဉ်ဵစာဵဆငခ်ခငန်ိုင်ေစရန်အခွငဴ်အေရဵေပဵသငဴ် မသငဴ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ၏ထငခ်မင်ယူဆချေ ်။ 

 (ဂ) အဆိခုပုခဳရသူ  အစီရငခ်ဳစာ ိုခပုစုနိုငရ်န်အလုိ္ဓငာှ မမီစာဵသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို 

အဆိခုပုခဳရသူအာဵ ေပဵအပ်ရမည်- 

  (၁) မမီစာဵအဆိခုပုတငခ်ပသည်ဴ မိမဆိန္ဒအေလျော ်အစီအစဉ်၏ အချေ ်အလ ်မျောဵ ပါဝင်ေသာ 

စာရွ ် စာတမ်ဵမျောဵ၊ 

  (၂) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာနည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ဆငဴ်ဆိုထာဵသည်ဴ အချေ ်အလ ်မျောဵပါဝင် 

ေသာမမစီာဵ၏လုပ်ငန်ဵ  ိစ္စဆိုင်ရာ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်၊ 

  (၃) ဤပုဒမ်အရ တငခ်ပေသာ စာရွ စ်ာတမ်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ 

ခပုလုပ်ေသာ အဆိခုပုခဳရသူ၏ ေမဵခမန်ဵချေ ်မျောဵအေပ္ဒ ရှင်ဵလင်ဵ ေခဖ  ာဵချေ ်မျောဵ။ 

 (ဃ) အဆိုခပုခဳရသည်ဴ လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမှ  ေလျှာ ်ထာဵလာပါ  အစီရငခ်ဳစာ ို 

ခပငဆ်င်တင်ခပနိုငရ်န်အတွ ် အချေနိ်ပိုမိုရရိှေစရန် တရာဵရုဳဵသည် ဆိုင်ဵငဳဴ ာလ ို တိုဵခမှငဴ်သတ်မှတ် 

ေပဵနိုင်သည်။ 

 (င) မမီစာဵ၏အဆိခုပုချေ ်အေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵမှ လ ်ခဳစဉ်ဵစာဵနိုင်ေရဵ အခွငဴ်အလမ်ဵ  ို ေပဵသငဴ်ေ  ာင်ဵ  

အဆိခုပုခဳရသူ၏ အစီရင်ခဳစာ ို လ ်ခဳရရှိမပီဵေနာ ် ယင်ဵအစီရငခ်ဳစာအေပ္ဒ တရာဵရုဳဵမှ 



ေ ျေနပ်လျှင် မမီစာဵ၏အဆိုခပုချေ ်အေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵ လ ်ခဳစဉ်ဵစာဵနိုင်ေစရန် အလို္ဓငှာ ထိအုမိန့် ို 

အချေနိ် ာလ အတိုင်ဵ အတာ တစ်ခုအထိတိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ရန် ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

 (စ) အဆိခုပုခဳရသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ ေအာ ်ပါအေခခအ 

ေနတစ်ရပ်ရပ် ခဖစ်ေပ္ဒေနသည်ဟုယူဆလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် ိုရပ်စဲေစနိုင်သည်- 

  (၁) ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပါ  တာဝန်မျောဵ ို မမီစာဵ  လို ်နာေဆာင်ရွ ်ရန် ပျေ ် ွ ခ်ဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၂) အခခာဵအေ  ာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေ  ာငဴ် မမီစာဵ၏အဆိုခပုချေ ် ို မမီရှင်မျောဵထဳ 

တငခ်ပရန် ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ  ဆီေလျော်မှုမရိှခခင်ဵ။ 

  မမီစာဵ၏အဆုိခပုချေ ်နှင်ဴအဆုိခပုခဳရသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏ အစီရင်ခဳစာ 

၂၃၅။ ( ) ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ မမီစာဵ  အဆိခုပုတင်ခပေသာ မိမဆိန္ဒအေလျော ်အစီ 

အစဉ်တွင် ေအာ ်ပါသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ ပါဝင်ခခင်ဵ မရှေိစရ- 

  (၁) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရမမီရှင်တစ်ဦဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်မရှိဘဲ ၎င်ဵရရိှထာဵေသာ 

အာမခဳပစ္စည်ဵအေပ္ဒ အတညခ်ပုေဆာငရွ် ်ခွငဴ် ို ထိခို ်ေစသည်ဴသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ၊ 

  (၂) သ ်ဆိုင်သညဴ်ဦဵစာဵေပဵမမီရငှ်၏ သေဘာတူညီချေ ်ခဖငဴ် ေပဵေချေခခင်ဵ မှအပ ေအာ ်ပါအ ျေ ို ဵရ 

လဒတ်စ်ရပ်ရပ် ို ခဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ ိစ္စရပ်မျောဵ- 

   (  ) ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီမဟုတ်ေသာ ေ  ဵမမီတစ်ရပ် ို ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီအစီအစဉ်၌ 

အခခာဵနည်ဵ  ခဖငဴ် သတ်မှတ်ေပဵေချေခခင်ဵ၊ 

   (ခခ) ဦဵစာဵေပဵမမီရှင်တစ်ဦဵ ို ေ  ဵမမီေပဵဆပ်သည်ဴ ပမာဏသည် 

အခခာဵဦဵစာဵေပဵမမီရှငတ်စ်ဦဵအာဵ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်သည်ဴ ပမာဏထ ်ပိုမိုနည်ဵ ပါဵေသာ 

အချေ ို ဵအစာဵခဖငဴ် ေပဵဆပ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ အဆိခုပုခဳရသူမှ အစီရငခ်ဳစာ ို ခပုစုနိုင်ရန်မမီစာဵသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ိုေပဵအပ်ရ 

မည်- 

  (၁) မမီစာဵ  ၎င်ဵအဆိခုပုတငခ်ပသညဴ် မိမဆိန္ဒအေလျော ်အစီအစဉ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍အေခခခဳအခဖစ် 

ခပုလုပ်တင်ခပလိုသည်ဴ စာရွ စ်ာတမ်ဵမျောဵ၊ 

  (၂) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာနည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ဆငဴ်ဆိုထာဵသည်ဴအချေ ်အလ ်မျောဵ ပါဝင် 

ေသာ မမီစာဵ၏လုပ်ငန်ဵ ိစ္စဆိုင်ရာ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်၊ 

  (၃) ဤပုဒမ်အရ တငခ်ပေသာ စာရွ စ်ာတမ်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ အဆိခုပုခဳရသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင် 

ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမှ  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ ခပုလုပ်ေသာေမဵခမန်ဵချေ ်မျောဵအေပ္ဒ 

ရှင်ဵလင်ဵေခဖ  ာဵ ချေ ်မျောဵ။ 

 (ဂ) မမီစာဵသည် လူမဲွခဳရန်ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်ဴ အရည်အချေင်ဵ ခပည်ဴစုဳေ  ာင်ဵ  အဆိခုပုခဳရသညဴ် လူမွ ဲ

ခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေငသူ်မှ ယူဆလျှင် ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ စာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵရရိှမပီဵေနာ ် ၁၄ 

ရ ် အတွင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ  တိုဵခမှငဴ်ခွငဴ်ခပုသညဴ် အချေနိ် ာလအတွင်ဵ 

၎င်ဵ၏အစီရငခ်ဳစာနှငဴ်အတူ မိမသိေဘာအစီအစဉ်နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ အဆိခုပုခဳရသည်ဴ 



လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ  အထ ်ပါ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) 

တွင်ေဖာခ်ပထာဵေသာစာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် ေ  ညာချေ ်မျောဵ၏ မိတ္တူမျောဵ ို မမီရှင်မျောဵထဳ 

သုိ္ဓေပဵရမည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ေရဵသာဵပို္ဓသညဴ် လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ၏ အစီရငခ်ဳစာတွင် ေအာ ်ပါ 

အချေ ်အလ ်မျောဵ ပါရိှရမည်- 

  (၁) မမီစာဵ  ဆန္ဒအေလျော ်တငခ်ပလာေသာ အဆိခုပုလွှာပါအစီအစဉ်မျောဵ ို 

အေ ာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ရန်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာရိှေ  ာင်ဵ  

မိမိ၏ထငခ်မင်ယူဆချေ ်၊ 

  (၂) မမီစာဵ၏ေငွေရဵေ  ဵေရဵအေခခအေန ို ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵ၍မမီစာဵ၏ ဆန္ဒအေလျော ်တငခ်ပ 

လာေသာအဆိုခပုလွှာ ို ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ သည် မမီစာဵအာဵ လူမဲွခဳေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ ထ ် 

မမီရှင်မျောဵ အတွ ် ေ  ဵမမီခပန်လည်ရရိှရန်ပိုမိုေ ာင်ဵ မွန်ေသာ အလာဵအလာရိှေ  ာင်ဵ  

မိမိ၏ထငခ်မင်ယူဆချေ ်။ 

 (င) အဆိခုပုခဳရသူမှ ေလျှာ ်ထာဵပါ  ဤပုဒ်မနှငဴ်အညီ အစီရငခ်ဳစာ ို တငသ်ွင်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵ 

ေသာေန့ရ ်အာဵ တရာဵရုဳဵ  တိုဵခမှငဴ်သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။ 

  မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပရန် ဆငဴ်ေခ္ဒခခင်ဵ 

၂၃၆။ ( ) တရာဵရုဳဵမှ အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် ညွှန်  ာဵထာဵခခင်ဵမရိှလျှင် အဆိခုပုခဳရသူ၏ အစီရငခ်ဳစာတွင် 

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ  ျေင်ဵ ပမည်ဴေန့ရ ်၊ အချေနိ်နှင်ဴေနရာမျောဵ ို ေဖာ်ခပ၍ ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရမည်။ 

 (ခ) အဆိခုပုခဳရသူ  လိပ်စာသိရိှသညဴ် မမီရှငမ်ျောဵအာဵလုဳဵ ို အစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ တ ်ေရာ ်ရန် 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓ ဖိတ်  ာဵရမည်။ 

  မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ဆဳုဵခဖတ်ချေ ်မျောဵ 

၂၃၇။ ( ) ပုဒ်မ ၂၃၆ အရ ဆငဴေ်ခ္ဒေသာ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵ အေဝဵတွင် မမီစာဵမှတင်သွင်ဵေသာ အစီအစဉ် 

 ိုသေဘာတူခခင်ဵ ရှိမရိှ ဆုဳဵခဖတ်ရမည်။ 

 (ခ) တငခ်ပေသာအစီအစဉ် ို ထိအုစည်ဵအေဝဵတွင် မမီစာဵ၏သေဘာတူညီချေ ်ခဖငဴ် ခပငဆ်င်ချေ ်မျောဵ 

ခပုလုပ်၍ အတညခ်ပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴအ်ညီ ခပငဆ်င်ထာဵေသာ အစီအစဉ်အပါအဝင် ဤအခန်ဵအရ မမီစာဵမှ 

တငသွ်င်ဵ ေသာ အစီအစဉ်အေပ္ဒ ေ  ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်ပုိေသာ 

မမီရှင်မျောဵနှငဴ် မမီရှငစ်ုစုေပါင်ဵ အေရအတွ ်၏ ၅၀ ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵ  

အဆိပုါအစီအစဉ် ို  န့် ွ ်ခခင်ဵ မရှိလျှင် အတညခ်ဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

  ဆဳုဵခဖတ်ချေ ်မျောဵ ုိ တရာဵရဳုဵသုိ္ဓ အစီရငခဳ်တငခ်ပခခင်ဵ 

၂၃၈။ ( ) မမီစာဵ၏အစီအစဉ်အေပ္ဒ မမီရှငမ်ျောဵ  ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် အဆိခုပုခဳရသူသည် 

ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို- 

  (၁) ၎င်ဵမှ လိပ်စာသိရှိေသာ မမီရှင်မျောဵအာဵလုဳဵ ထဳသုိ္ဓ အသိေပဵအေ  ာင်ဵ   ာဵရမည်၊ 



  (၂) တရာဵရုဳဵသုိ္ဓလည်ဵ အစီရငခ်ဳတငခ်ပရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) ပါ  အစီရငခ်ဳစာသည် မမီစာဵ၏ အစီအစဉ် ို အတည်မခပုေ  ာင်ဵ  

အစီ ရငခ်ဳစာခဖစ်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ဆငဴ်ထာဵေသာ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် ို 

ပယ်ဖျေ ်နိုင် သည်။ 

  အတည်ခပုခခင်ဵ၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ 

၂၃၉။ ( ) မမီရှင်မျောဵ  ခပငဆ်ငခ်ျေ ်ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ခပငဆ်ငခ်ျေ ်မပါဘဲခဖစ်ေစ မိမဆိန္ဒအေလျော ် အစီ 

အစဉ် ို အတညခ်ပုလျှင် ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) အတည်ခပုထာဵေသာအစီအစဉ်သည် ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအေပ္ဒ စည်ဵ ေနှာင်အာဵရိှေစရမည်- 

  (၁) ယင်ဵ အစည်ဵအေဝဵအာဵ  ျေင်ဵ ပခဲဴခခင်ဵ  ရိှသည်ခဖစ်ေစ မရိှသည်ခဖစ်ေစ၊ ထိုသုိ္ဓ ျေင်ဵပခဲဴပါ  

 ိုယ်တိုင် သုိ္ဓမဟုတ်  ိုယ်စာဵလှယ်မှတစ်ဆငဴ် တ ်ေရာ ်ခဲဴပါ  ဆငဴ်ေခ္ဒေသာ 

အစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵ ပိုင်ခွငဴ်ရိှသူအာဵလုဳဵ ၊ 

  (၂) ၎င်ဵသည် အစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို လ ်ခဳရရှိခဲဴလျှင် 

တ ်ေရာ ်ခွငဴ်ရရိှမညဴ်သူ။ 

 (ဂ) အစီအစဉ်သည် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု ရပ်စဲသည်ဴအခါ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ေဖာ်ခပထာဵသူထဳသုိ္ဓ အစီ 

အစဉ်အရ ေပဵေချေရမည်ဴေ  ဵမမီ ို ေပဵေချေခခင်ဵ မခပုရေသဵသည်သာမ  ထိုသုိ္ဓရပ်စဲသွာဵမှုသည် 

အချေနိ် မေစဴမ ီမပီဵဆုဳဵခခင်ဵ မဟုတ်လျှင် မမီဵစာဵသည် အစီအစဉ်အရ ေပဵရမည်ဴေ  ဵမမီ ို 

ယင်ဵ အချေနိ်မှစတင၍် ေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ရိှေစရမည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မ ၂၃၅ အရ မမီရှင်မျောဵထဳသုိ္ဓ အဆိခုပုခဳရသူ  အစီရင်ခဳစာ ို ေပဵပို္ဓခဲဴသည်ဴေန့မှစ၍ ၂၈ ရ ် 

ခပည်ဴသည်ဴေန့ရ ်အထိ မမီစာဵနှငဴပ်တ်သ ်၍ အတည်ခဖစ်ေနေသာဆိုင်ဵ ငဳဴမိန့်သည် ထိ ုာလ 

 ုန်ဆုဳဵ သည်ဴေန့ရ ်မှစတင၍် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု ရပ်စဲေစရမည်။ 

  မိမိဆန္ဒအေလျော ် အစီအစဉ် ုိ အတည်ခပုသည်ဴဆဳုဵခဖတ်ချေ ်အေပ္ဒ  န့် ွ ်တင်ခပခခင်ဵ 

၂၄၀။ ( ) ေအာ ်ပါအေ  ာင်ဵ  ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အရ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပါ  ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအန ်မှတစ်ဦဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပိုသူမျောဵ  တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်- 

  (၁) ဤအခန်ဵနှငဴ်အညီမမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ ် ို ရရိှထာဵသည်ဴ မိမဆိန္ဒအေလျော ် 

အစီအစဉ် တစ်ခုသည် မမီရှင်တစ်ဦဵဦဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ထိအုစီအစဉ် ို မမီရှင်မျောဵ  စဉ်ဵ စာဵဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ၊ သေဘာတူညီချေ ် ရယူခခင်ဵ ခပုရာတွင် 

က ီဵစွာ ေသာ နည်ဵ လမ်ဵမ ျေမှုရိှခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၃) မမီစာဵသည် ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နိုင်သူ မဟုတ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မအရ ေအာ ်ေဖာ်ခပပါတစ်ဦဵဦဵမှ ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်- 

  (၁) မမီရှင၊် 

  (၂) မမစီာဵ ိုယ်တိုင၊် 

  (၃) အဆိခုပုခဳရသူ။ 



 (ဂ) ပုဒ်မ ၂၃၈ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ အစီရငခ်ဳစာအာဵ တရာဵရုဳဵသို္ဓ တငခ်ပသည်ဴေန့မှ ၂၈ 

ရ ် ေ ျော်လွန်သည်ဴအခါ သုိ္ဓမဟုတ် ထိပုုဒ်မ၏ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို မရရိှ ခဲဴသည်ဴ ိစ္စ၌ စတင်သိရှိသည်ဴေန့မှ ၂၈ ရ ်ေ ျော်လွန်သည်ဴအခါ 

ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ ်ထာဵခွင်ဴ မရိှေစရ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ ( ) တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ အေ  ာင်ဵ ခပချေ ်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ေလျှာ ်ထာဵ 

ချေ ်အေပ္ဒ တရာဵရုဳဵမှ ေ ျေနပ်လျှင် ေအာ ်ပါအေရဵယေူဆာင်ရွ ်မှုမျောဵအန ်မှ တစ်ရပ်ရပ် ို 

ခဖစ်ေစ အာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵ၏ အတညခ်ပုချေ ်အာဵ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်ဆိုင်ဵ ခခင်ဵ၊ 

  (၂) တငခ်ပခဲဴေသာ မူလအဆိခုပုချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် ခပင်ဆငအ်ဆိုခပုချေ ်တစ်ရပ် ို ခပန်လည်စိစစ် 

သဳုဵသပ် နိုငေ်ရဵအတွ ် မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ ို ထပမ်ဳေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရန် 

တစ်စုဳတစ်ေယာ ်အာဵ ညွှန်  ာဵ ခခင်ဵ ။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ညွှန်  ာဵမပီဵေနာ ် မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို မမီစာဵအေနခဖငဴ် 

ခပငဆ်င်အဆိုခပုချေ ် ို တငခ်ပရန် ရည်ရွယ်ချေ ်မရိှေ  ာင်ဵ  တရာဵရုဳဵ  ထင်ခမင်ယူဆလျှင် 

တရာဵရုဳဵ သည် မမီရှငမ်ျောဵမှ  အတညခ်ပုခဲဴေသာ သေဘာတူညီချေ ်မျောဵ ိ ုခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵေစရန် 

သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်ဆိုင်ဵ ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (စ) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ညွှန်  ာဵသည်ဴအမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ထိမုမီစာဵနှငဴ်ပတ်သ ်၍ 

ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဆိုင်ဵငဳဴမနိ့် ို သတ်မှတ်သည်ဴ ာလ အတိုင်ဵ အတာအထိ ဆ ်လ ်အ ျေ ို ဵ 

သ ်ေရာ ်ေစ ရန်အမိန့် သုိ္ဓမဟုတ် ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်အသစ် တစ်ရပ် ိုထည်ဴသွင်ဵချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဆ) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) နှငဴ်အညီ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) 

အရ ခဖစ်ေစ ပုဒမ်ခွဲ (င) အရ ခဖစ်ေစ မမီရှင်မျောဵ၏ ယခင်သေဘာတူညီချေ ် ို ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်ဆိုင်ဵခခင်ဵ  ခပုလုပ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါေဆာငရ်ွ ်ချေ ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ 

သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆသညဴ် ေနာ ်ဆ ်တွဲညွှန်  ာဵသည်ဴအမိန့်မျောဵ ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵ  အတည်ခပုထာဵသည်ဴ အစီအစဉ်အရ ေဆာငရွ် ်ခဲဴသညဴ်  ိစ္စရပ်မျောဵ၊ 

  (၂) ထိ ုိစ္စရပ်မျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်စဉ်  မမီစာဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့် အတညခ်ဖစ်ေနခဲဴမည် 

ဆိုပါ  ေဆာငရ်ွ ်နိုငခ်ဲဴမည်မဟုတ်ေသာ  ိစ္စရပ်မျောဵအေပ္ဒ ေဆာငရွ် ်ချေ ်မျောဵ။ 

 (ဇ) ဤပုဒမ်ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရမှတစ်ပါဵ ထိုသေဘာတူညီချေ ်ရရှိရန် ေဆာငရွ် ်ရာတွငခ်ဖစ်ေစ၊ 

ထိုသုိ္ဓေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ခဖစ်ေစ နည်ဵ လမ်ဵမ ျေမှုတစ်ရပ်ရပ်ေ  ာငဴ် ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵ 

ချေ ်မျောဵအရ မမီရှင်မျောဵ ေပဵခဲဴေသာ အတညခ်ပုချေ ်သည်ပျေ ်ခပယ်ခခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

  မမှန်မ န် တင်ခပခခင်ဵ 

၂၄၁။ ( ) မမီစာဵသည် အစီအစဉ်အေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ ် ရရိှရန်အတွ ် ေအာ ်ပါတစ် 

ခုခု ို ခပုလုပ်လျှင် ဤပုဒ်မပါခပစ်မှု ို  ျေူဵလွန်ရာေရာ ်သည်- 

  (၁) မမှန်မ န် တငခ်ပခခင်ဵ၊ 



  (၂) လိမ်လည်လှည်ဴခဖာဵလိေုသာ သေဘာခဖငဴ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေဆာငရွ် ်ရန်ပျေ ် ွ ် 

ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) မမီစာဵ၏အဆိခုပုချေ ် ို မမီရှင်မျောဵမှ အတည်ခပုခဲဴခခင်ဵ မရိှေသာ်လည်ဵ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် မျောဵသည် မမီစာဵအေပ္ဒ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစရမည်။ 

 (ဂ) မမီစာဵသည် ဤပုဒ်မအရ ခပစ်မှုထငရှ်ာဵစီရင်ခခင်ဵ ခဳရလျှင် ၎င်ဵအာဵ ခုနစ်နှစ်ထိ ေထာငဒ်ဏ်ခဖစ်ေစ၊ 

 ျေပ်သိန်ဵငါဵဆယ်အထိ ေငွဒဏ်ခဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လုဳဵခဖစ်ေစ ချေမှတ်ရမည်။ 

  တာဝန်ပျေ ် ွ ်ေသာ မမီစာဵအာဵ တရာဵစဲွဆုိခခင်ဵ 

၂၄၂။ ( ) အစီအစဉ် ို မမီရှင်မျောဵ  အတညခ်ပုသည်ဴအခါ ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) အစီအစဉ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီစာဵသည် ခပစ်မှုေ  ာင်ဵ အရ တာဝန်ရှိသည်ဟု ေတွ့ရှရိလျှင် အဆိုခပုခဳရ 

သူ သုိ္ဓမဟုတ် က ီဵ  ပ်သူသည် ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ  ချေ ်ချေင်ဵအေရဵယူေဆာင်ရွ ်ရမည်- 

  (၁) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိထဳသို္ဓ အစီရငခ်ဳတိုင ် ာဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂) လိအုပ်သည်ဴ အချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ် စာရွ ်စာတမ်ဵ အေထာ ်အထာဵမျောဵ ို 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ ထဳ ေပဵအပ်ခခင်ဵ နှငဴ် လိုအပ်သလို အေထာ ်အ ူခပု ေဆာင်ရွ ်ေပဵခခင်ဵ၊ 

  (၃) လိုအပ်ေသာ အခခာဵအ ူအညီမျောဵ ိုေပဵခခင်ဵ ။ 

  အစီအစဉ်မျောဵ သတ်မှတ် ာလမတုိင်မီ မပီဵဆဳုဵခခင်ဵ 

၂၄၃။ ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငာှ မမီရှင်မျောဵ  အတည်ခပုခဲဴသည်ဴ အစီအစဉ်တစ်ရပ်သည် ပုဒ်မ 

၂၃၉ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ်အညီ တာဝန်ရိှသူမျောဵအာဵလုဳဵ နှငဴ် ပတ်သ ်၍ အခပညဴ်အဝ 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵမရိှေသဵမီ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု ရပ်စဲသွာဵသည်ဴအခါ ယင်ဵ အစီ 

အစဉ်သည် သတ်မှတ် ာလမတိုငမ်ီ မပီဵဆုဳဵသွာဵသည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

  အတည်ခပုထာဵသည်ဴ အစီအစဉ် ုိ အေ ာင်အထည်ေဖာ်ခခင်ဵနှင်ဴ က ီဵ  ပ်ခခင်ဵ 

၂၄၄။ ( ) အစီအစဉ် ို မမီရှင်မျောဵ  ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ အတညခ်ပုသည်ဴအခါ 

ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) အစီအစဉ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵအာဵ လ ်ရိှထမ်ဵ ေဆာင်ေနေသာ အဆိခုပုခဳရသူ 

အာဵ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူဟု ေခ္ဒတွင်ေစရမည်။ 

 (ဂ) မမီစာဵ ိုယ်တိုငခ်ဖစ်ေစ၊ မမီရှငတ်စ်ဦဵဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵအ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူ တစ်ဦဵဦဵ ခဖစ်ေစ 

အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ် ွ မ်ှု သုိ္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်အေပ္ဒ 

ေ ျေနပ်မှုမရိှ ပါ   ေလျှာ ်ထာဵနိုငမ်ပီဵ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် 

ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို အတညခ်ပုခခင်ဵ ၊ ပယ်ဖျေ ်ခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ခပငဆ်ငခ်ခင်ဵ ၊ 

  (၂) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူအာဵ ညွှန်  ာဵခခင်ဵ၊ 

  (၃) သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်သညဴ် အခခာဵအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်ခခင်ဵ ။ 



 (ဃ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူသည် အစီအစဉ်အရ ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် ေပ္ဒေပါ ်လာသည်ဴ  ိစ္စနှငဴ်စပ် 

လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵမှ ညွှန်  ာဵေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (င) တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ေနရာတွင် အစာဵထိုဵခန့် 

ထာဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် လစ်လပေ်နေသာ အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူေနရာတွင် ခန့်ထာဵရန် အပုိင်ဵ (၃) အရ 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် အရည်အချေင်ဵ ရိှသူအာဵ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို 

အမိန့်ထုတ် ခပန်၍ ခန့်ထာဵနိုင်သည်- 

  (၁) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵအာဵ အေ ာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

အခခာဵတစ်ဦဵ ို ခန့်ထာဵရန်သငဴ်ေလျော်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵ၏ အ ူအညီရယူခခင်ဵ မခပုဘဲ ထိုသုိ္ဓခန့်ထာဵမှုတစ်ရပ် ို ေဆာငရ်ွ ်ရန်အတွ ် မသငဴ် 

ေလျော်သညဴ်အခါ သုိ္ဓမဟုတ် အခ ်အခဲရိှသညဴ်အခါ သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ေတွ့ေဆာငရ်ွ ်ရန် 

မခဖစ်နိုင်ခခင်ဵ ။ 

 (စ) အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၏ အခွငဴ်အာဏာ ို  ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်သူ အေရအတွ ် ို တိုဵခမှငဴ်ရန် 

သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသုိ္ဓေသာလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို  ျေငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွ ်ေနသူ တစ်ဦဵထ ်မ ရိှသည်ဴ 

အေန အထာဵ၌ ထိုသူမျောဵအန ်မှ တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိေသာသူမျောဵ ို 

အစာဵထိုဵခန့်အပ်ရန် အတွ ် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ (င) တွင်အပ်နှင်ဵထာဵေသာအာဏာ ို 

 ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်နိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၂) 

တစ်သီဵပုဂ္ဂလ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာမှုခင်ဵမျောဵ 

  လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ ်လွှာ တငသွ်င်ဵခွင်ဴရိှသူ 

၂၄၅။ ( ) ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵသည် သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအေပ္ဒ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့် 

ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်- 

  (၁) တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိေသာ မမီရှငမ်ျောဵ၊ 

  (၂) မမီစာဵ ိုယ်တိုင။် 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေဖာ်ခပထာဵသူတစ်ဦဵဦဵမှ ေလျှာ ်ထာဵလာသည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵအာဵ 

လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  မမီစာဵခဖစ်သူနှင်ဴပတ်သ ်၍ လုိအပ်ချေ ် 

၂၄၆။ ( ) ပုဒ်မ ၂၄၅ နှငဴအ်ညီ ေလျှာ ်ထာဵရာတွင် မမီစာဵသည် ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵခဖစ်ရမည်- 

  (၁) နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ ၌ တရာဵဝင်ေနထိုင်သူ၊ 

  (၂) ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ ်လွှာတငသ်ွင်ဵသညဴ်ေန့တွင် နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ၌ ရိှေနသူ၊ 

  (၃) ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵသည်ဴေန့မှစ၍ လွန်ခဲဴသည်ဴ သဳုဵနှစ်အတွင်ဵ  နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ၌ 

ပုဳမှန်ေနထိငု် သူ သုိ္ဓမဟုတ် ေနရပ်လိပ်စာရှိသူ သုိ္ဓမဟုတ် နိုငင်ဳေတာ်အတွင်ဵ ၌ စီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵလုပ် ိုင်ေနသူ။ 



 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) အရ နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ၌ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ် ိုင်ေနသူဆိုသည်ဴ 

စ ာဵ ရပ်တွင် ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အာဵ လုပ် ိုင်ေနသူလည်ဵပါဝငေ်စရမည်- 

  (၁) အစုစပ် သုိ္ဓမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵတွင် အဖဲွ့ဝင်အခဖစ် ပါဝင်လုပ် ိုင်ေနသူ၊ 

  (၂) ထိအုစုစပ် သုိ္ဓမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်အတွ ် ေအဵဂျေင်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် မန်ေနဂျောအခဖစ် 

လုပ် ိုင်ေနသူ။ 

  လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ ်လွှာနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ အခခာဵသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ 

၂၄၇။ ( ) ေလျှာ ်လွှာ ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်မရရိှဘဲ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ မခပုရ။ 

 (ခ) ေလျှာ ်လွှာမှာ ဤဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ ို ဆန့် ျေငေ်နေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵ 

သငဴ်ေလျော်သည်ဴ အေ  ာင်ဵ တစ်ရပ်ရပ်ရိှေနေ  ာင်ဵ  ေတွ့ရှရိမပီဵ 

သငဴ်ေလျော်သည်ဟုလည်ဵထငခ်မငလ်ျှင် တရာဵရုဳဵသည် အဆိုပါေလျှာ ်လွှာ ို ပလပ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိေုလျှာ ်လွှာအရ စွဲဆိုထာဵမှု ို ဆိုင်ဵငဳဴ ခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆေသာ စည်ဵ  မ်ဵချေ ် 

မျောဵ ို ထည်ဴသွင်ဵသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် မမီရှင်မျောဵ၏ေလျှာ ်လွှာ 

  မမီရှင်မျောဵမ ှေလျှာ ်ထာဵရန် အေ  ာင်ဵ အချေ ်မျောဵ 

၂၄၈။ ( ) ပုဒ်မ ၂၄၅ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ မမီရှင်တစ်ဦဵ  တငသွ်င်ဵ ေသာ ေလျှာ ်လွှာ 

သည် မမီစာဵ ေပဵဆပ်ရန်တငရိှ်ေနသည်ဴ တစ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ရပ်ထ ်ပိုေသာ ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴ် 

သ ်ဆိုင် ေစရမညဴ်အခပင် တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိေသာ ေလျှာ ်ထာဵသူ မမီရှင်မျောဵသည် 

မမီဵစာဵအေပ္ဒ တငရိှ်ေနေသာ တစ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ရပ်ထ ်ပိေုသာ ေ  ဵမမီ ို ရရန်ရှိသူခဖစ်ရမည်။ 

 (ခ) မမီရှငတ်စ်ဦဵ  တငသွ်င်ဵေသာ ေလျှာ ်လွှာတွင် ေဖာ်ခပေတာင်ဵ ဆိုေသာ ေ  ဵမမီတစ်ရပ်သည် 

ေလျှာ ်ထာဵချေနိ်၌ ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵနှငဴ်  ို ်ညီမှသာ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

  (၁) ေ  ဵမမီတစ်ရပ်၏ပမာဏ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီမျောဵ၏ စုစုေပါင်ဵ ပမာဏသည်နည်ဵဥပေဒမျောဵတွင် 

ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ပမာဏနှငဴ်ညီမျှေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ေ ျော်လွန်ေသာ ပမာဏရိှခခင်ဵ၊ 

  (၂) ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီတစ်ရပ်ချေင်ဵ စီသည် ေလျှာ ်ထာဵသည်ဴ တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

တစ်ဦဵထ ် ပိုေသာ မမီရှင်မျောဵအာဵ ချေ ်ချေင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေသချောေသာ အနာဂတ် 

အချေနိ် ာလတစ်ခု၌ ေပဵေချေရမညဴ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ထာဵမပီဵ ခဖစ်ေသာ ေ  ဵမမီပမာဏ 

တစ်ရပ်အတွ ်ခဖစ်ခခင်ဵ၊ 

  (၃) ေ  ဵမမီသည် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမရိှေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၅၁ နှငဴ်သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ  

မရိှသည်ဴ ေ  ဵမမီခဖစ်ခခင်ဵ၊ 

  (၄) ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီတစ်ရပ်ချေင်ဵ စီသည် မမီစာဵ  ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ မရှိေသာ 

ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာမရိှသညဴ် 

ေ  ဵမမီ ခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 



  (၅) ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီတစ်ရပ်ချေင်ဵ စီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် ပျေ ် ွ ်ပါ  

လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ ပုဒ်မ ၂၅၀ အရ 

ေပဵပို္ဓထာဵ ေသာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ပယ်ဖျေ ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵမှုမရိှခခင်ဵ။ 

 (ဂ) ေလျှာ ်ထာဵချေနိ်၌ မမီစာဵသည် ေအာ ်ေဖာ်ခပပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ို လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရန် 

ပျေ ် ွ ်ခဲဴလျှင် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ ို မမီရှင ် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

တငသွ်င်ဵ နိုင်သည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) ပါ  ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အရ ေဆာင်ရွ ်ရန်တာဝန်မျောဵ၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၈)၊ အခန်ဵ (၁) ပါ  မိမဆိန္ဒအေလျော ်အစီအစဉ်အရ ေဆာင်ရွ ်ရန်တာဝန်မျောဵ။ 

  ေ  ဵမမီေပဵဆပ်နုိင်သည်ဴ အရည်အချေင်ဵမရိှခခင်ဵ၏အဓိပ္ပာယ် 

၂၄၉။ ( ) ပုဒ်မ ၂၄၈ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၄) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငှာ ချေ ်ချေင်ဵေပဵေချေရမည်ဴ 

ေ  ဵမမီသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် အ ျေုဳဵဝငလ်ျှင် မမီစာဵသည် ထိေု  ဵမမီ ို ခပန်လည် 

ေပဵနိုင်သညဴ်အရည်အချေင်ဵ မရှိဟု မှတ်ယူရမည်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၂၅၀ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓသည်ဴေန့မှ အနည်ဵဆုဳဵ 

၂၁ ရ ်  ုန်လွန်မပီဵေသာ်လည်ဵ ထိုအေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို ထိမုမီစာဵမှလို ်နာေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ  

မရိှသည်ဴ အခပင် ယင်ဵ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ပယ်ဖျေ ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵခဲဴခခင်ဵလည်ဵ မရိှခခင်ဵ၊ 

  (၂) ေ  ဵမမီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိေသာ ေလျှာ ်ထာဵသူမမီရှင်မျောဵ ို 

အသာ ေပဵခဲဴသည်ဴ တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့် သုိ္ဓမဟုတ် စီရင်ချေ ်အရ ဥပေဒနှငဴ်အညီ အတည်ခပုရာတွင် 

အာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ ို အတည်ခပုေဆာင်ရွ ်နိုငခ်ခင်ဵ မရိှေ  ာင်ဵ  

ခပန်လည်တင်ခပလာခခင်ဵ။ 

 (ခ) ေ  ဵမမီ ရရန်ရိှေသာ ေလျှာ ်ထာဵသူမမီရှင်  မမီစာဵအေပ္ဒ ပုဒ်မ ၂၅၀ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) 

အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို ေပဵပို္ဓသညဴ်ေန့မှ အနည်ဵဆုဳဵ ၂၁ ရ ်  ုန်လွန်မပီဵခဖစ်ေသာ်လည်ဵ 

ထိအုေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို မမီစာဵ  လိ ု်နာေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  မရိှသည်ဴအခပင် 

ယင်ဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ သည် ပယ်ဖျေ ်ခဲဴခခင်ဵ မရိှလျှင် ပုဒ်မ ၂၄၈ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၄) ပါ  

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်အလို္ဓငာှ ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာမရိှသညဴ် 

ေ  ဵမမီခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရ မည်။ 

  လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ 

၂၅၀။ ( ) အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် မမီရှင်  ေအာ ်ပါအေ  ာင်ဵ အရာတစ်ရပ်ရပ် ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ 

တွင် သတ်မှတ်ထာဵေသာပုစဳဳခဖငဴ် ေရဵသာဵေပဵပို္ဓနိုငသ်ည်- 

  (၁) အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ေပဵပို္ဓသည်ဴေန့မှစ၍ ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ မမီရှင် ေ ျေနပ်ေစရန်အတွ ် 

ေ  ဵမမီ ို ေပဵဆပ်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် အာမခဳချေ ်ေပဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် ညိှနှိုင်ဵရန်ခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ေပဵဆပ်ရန် အချေနိ်ေစဴေရာ ်သည်ဴအခါ ေ  ဵမမီ ိုေပဵဆပ်ရန်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်သညဴ် 

အလာဵအလာရိှေ  ာင်ဵ  ို မမီရှငအ်ာဵေ ျေနပ်ေအာင် ေဆာင်ရွ ်ေပဵရန်ခဖစ်ခခင်ဵ ။ 



 (ခ) အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ မမီစာဵအေပ္ဒ ချေအပ် 

ရမည်။ 

 (ဂ) အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ ေ  ဵမမီပမာဏသည် အမှန်တ ယ် အချေနိ်ေစဴေရာ ် 

ေသာ ေ  ဵမမီပမာဏထ ် ေ ျော်လွန်ေနေသာ်လည်ဵ ထိသိုု္ဓ 

အလဲွတငခ်ပသည်ဆိုေသာအချေ ်ေ  ာငဴ် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ တရာဵမဝင်ေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵဆိုသည်ဴ 

ခပန်  ာဵစာ ို မမီစာဵ  ထိမုမီရှင်ထဳသုိ္ဓ ေငွေပဵေချေ ရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချေနိ်အတွင်ဵ  

ခပန်လည်ေပဵပို္ဓခခင်ဵ မခပုပါ  လူမွဲခဳယခူခင်ဵ ဆိုင်ရာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာသည်အတည်ခဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ 

 (ဃ) လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင် ေဖာ်ခပေတာင်ဵ ဆိုထာဵေသာ ေ  ဵမမီပမာဏသည် 

အမှန်တ ယ် ျေသငဴ်ေသာ ပမာဏထ ်ေ ျော်လွန်ေနသည်ဴအခပင် ထိမုမီစာဵ  ထိမုမီရှင်ထဳသုိ္ဓ ပုဒမ်ခွဲ 

(ဂ) နှငဴအ်ညီ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓခဲဴခခင်ဵမရှိသည်ဴ အေနအထာဵတွင် ထိေု  ဵမမီ ို ေပဵဆပ်ရန် 

အတွ ် ခွငဴ်ခပုထာဵေသာ သတ်မှတ် ာလအတွင်ဵ  ေပဵဆပ်ရမညဴ် ေ  ဵမမီပမာဏ အမှန်အာဵ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် ေဖာ်ခပခဲဴပါ  မမီစာဵအေနခဖင်ဴ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို 

လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ခဲဴသည် ဟ ုယူဆနိုငေ်သာ ေဆာင်ရွ ်ချေ ်မျောဵ ို ေငွေပဵေချေရန် 

သတ်မှတ် ာလအတွင်ဵ ခပုလုပ်ခဲဴလျှင် မမီစာဵ သည် ယင်ဵ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာအာဵ 

လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ခဲဴမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယနူိုင်သည်။ 

 (င) သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵနှငဴအ်ညီေပဵပို္ဓေသာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို သတ်မှတ် ာလ ုန်ဆုဳဵခခင်ဵမရှိမီ 

ပယ်ဖျေ ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵလာသည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် ထိအုေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို လိ ု်နာ 

ေဆာငရ်ွ ်ရန်အတွ ် အချေနိ် ို တိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။ 

 (စ) သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵနှငဴအ်ညီေပဵပို္ဓေသာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို သတ်မှတ် ာလမ ုန်ဆုဳဵမီ 

ခပန်လှန် ေတာင်ဵ ဆိုမှု သုိ္ဓမဟုတ် ခုနှိမမ်ှု သုိ္ဓမဟုတ် အခပန်အလှန်စွဲဆိုမှုရိှေ  ာင်ဵ  

အေ  ာင်ဵခပချေ ်ခဖငဴ် ထိအုေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ပယ်ဖျေ ်ေပဵရန် မမီစာဵ  တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

ေလျှာ ်ထာဵခဲဴမပီဵ ထိသုတ်မှတ် ာလ မ ုန်ဆုဳဵမီအတွင်ဵ ယင်ဵ ခပန်လှန်ေတာင်ဵ ဆိုမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

ခုနှိမမ်ှု သုိ္ဓမဟုတ် အခပန်အလှန်စွဲဆိုမှုတစ်ရပ် နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ  

ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ မခပုေသဵသည်ဴအခါ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ာလ အပါအဝင် တရာဵရုဳဵမှ 

ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်ချေမှတ်ေပဵသည်ဴ ေန့ရ ်အထိ တိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ေပဵသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရိှေသာ ေ  ဵမမီ 

၂၅၁။ ( ) ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် မမီရှင်၏ ေလျှာ ်လွှာပါေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီ 

မျောဵအန ် တစ်ရပ်ရပ်သည် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရိှေသာ ေ  ဵမမီခဖစ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ- 

  (၁) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့်ချေမှတ်သညဴ် ိစ္စ၌ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင်  ၎င်ဵ၏ 

အာမခဳ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ ို အခခာဵမမီရှငမ်ျောဵ အာဵလုဳဵ ၏ အ ျေ ို ဵအတွ ်စွန့်လွှတ်ရန် 

ဆန္ဒရိှေ  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပချေ ် ပါဝင်သည်ဴ ေလျှာ ်လွှာခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 



  (၂) ေ  ဵမမီတစ်ရပ်၏ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေတာင်ဵ ခဳခခင်ဵ  

မဟုတ်ေ  ာင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴအခပင် ထိေု  ဵမမီ၏အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရိှေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ 

အတွ ် ေပဵထာဵေသာအာမခဳနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေလျှာ ်လွှာတငသ်ွင်ဵသည်ဴေန့ရ ်၌ရှိေသာ 

ခန့်မှန်ဵေခခ တန်ဖိုဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိုသူ ခပုလုပ်ေသာ ေဖာ်ခပချေ ်ပါရိှသည်ဴ 

ေလျှာ ်လွှာခဖစ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) တွင် အ ျေုဳဵဝင်ေသာ ိစ္စ၌ ေ  ဵမမီတစ်ရပ်၏ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴ 

ရိှေသာ ေ  ဵမမီအစိတ်အပိုင်ဵနှငဴ် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်မရှိေသာ ေ  ဵမမီအစိတ်အပိုင်ဵမျောဵသည် 

ဤဥပေဒပုဒမ် ၂၄၈ မှ ၂၅၀ ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငှာ သီဵခခာဵေ  ဵမမီမျောဵအခဖစ် မှတ်ယူရမည်။ 

  ေဆာလျေင်စွာ ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 

၂၅၂။ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓေတာင်ဵ ခဳခဲဴေသာ ေ  ဵမမီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယင်ဵ ေ  ဵမမီအာဵလုဳဵ ို 

သုိ္ဓမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ ိုေတာင်ဵ ဆိုရန် မမီရှင်တစ်ဦဵ  လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်ချေမှတ် 

ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတငသွ်င်ဵ သညဴ် ိစ္စတွင် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ 

ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်၏တန်ဖိုဵသည် သတ်မှတ် ာလအတွင်ဵ၌ သိသာစွာ ေလျောဴနည်ဵသွာဵရန် အမှန်တ ယ် 

အလာဵအလာရိှေ  ာင်ဵ  ေလျှာ ်လွှာတွင် ေဖာ်ခပပါရိှလျှင် သတ်မှတ် ာလ ၂၁ ရ ် 

မ ုန်ဆုဳဵမီအတွင်ဵ  ထိေုလျှာ ်ထာဵချေ ် ိုတင်သွင်ဵနိုင်သည်။ 

  မမီရှင်၏ ေလျှာ ်လွှာနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ေဆာင်ရွ ်သည်ဴမှုခင်ဵ 

၂၅၃။ ( ) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓတင်သွင်ဵသည်ဴ မမီရှင်၏ေလျှာ ်လွှာ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပုဳစဳအတိုင်ဵ တင်သွင်ဵ ရမည်ခဖစ်မပီဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴရုဳဵခွန် ိုလည်ဵ 

ထမ်ဵ ေဆာင် ရမည်။ 

 (ခ) ေလျှာ ်လွှာတွင် ပုဒ်မ ၂၄၈ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငာှ သတ်မှတ် 

ထာဵေသာ ပမာဏထ ်ေ ျော်လွန်ေနေသာ ေ  ဵမမီ ိုမမီစာဵ  ေပဵဆပ်ရန်ရှိေ  ာင်ဵ  

ေဖာ်ခပချေ ် ို ေလျှာ ်ထာဵသည်ဴ မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ်  ိုယ်စာဵလှယ်၏  ျေမ်ဵ ျေနိ်ချေ ်ခဖငဴ် 

တငခ်ပရမည်။ 

 (ဂ) အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို မမီစာဵ  လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရန် ပျေ ် ွ ်ခဲဴသည်ဴအတွ ် ေလျှာ ်လွှာ 

တငသွ်င်ဵ သည်ဴအခါ ထိေုလျှာ ်လွှာနှငဴ်အတူ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို 

နည်ဵ လမ်ဵတ ျေချေအပ်ခဲဴေ  ာင်ဵ  နှငဴ် မမီစာဵ လို ်နာေဆာင်ရွ ်ရန် ပျေ ် ွ ခ်ဲဴေ  ာင်ဵ  

သ ်ေသခဳချေ ်မျောဵ ပူဵတွဲပါရိှရမည်။ 

 (ဃ) အပိုင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအစီအစဉ် သုိ္ဓမဟုတ် မိမဆိန္ဒအေလျော ် အစီအစဉ် 

တစ်ရပ်ရပ်အရ ေဆာငရွ် ်ရမည်ဴ မမီစာဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရန် 

ပျေ ် ွ ်သည်ဴ အတွ ် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ ို 

တငသွ်င်ဵ သည်ဴ အခါ  ေလျှာ ်လွှာနှငဴ်အတူ မမီစာဵမှ မည်သုိ္ဓမည်ပုပဳျေ ် ွ ်ခဲဴေ  ာင်ဵ  

အေသဵစိတ်ေဖာ်ခပချေ ်အာဵ ထည်ဴသွင်ဵ ေဖာ်ခပရမည်။ 



 (င) တရာဵရုဳဵမှ ထိေုလျှာ ်လွှာအေပ္ဒ   ာဵနာရန်အတွ ် ရုဳဵချေနိ်ဵေပဵသည်ဴေန့ရ ်မတိုင်မီအနည်ဵဆုဳဵ 

အလုပ်လုပ် ိုငရ် ် ၅ ရ ် က ိုတင၍် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

နည်ဵ လမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ ်ထာဵခဲဴသည်ဴ ေလျှာ ်လွှာအာဵ 

မှန် န်ေ  ာင်ဵ   ျေမ်ဵ ျေနိ်လွှာ မိတ္တူ၊ ပုဒ်မ ၂၅၀ အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတို္ဓနှင်ဴအတူ မမီစာဵထဳသုိ္ဓ 

ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (စ) တင်သွင်ဵသည်ဴေလျှာ ်လွှာပါ ေ  ဵမမီသည် ေအာ ်ပါေ  ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ ယဳု  ည် 

ရန်အေ  ာင်ဵ ရှိမှသာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ရမည်- 

  (၁) ထိေု  ဵမမီသည် ေလျှာ ်လွှာတငသ်ွင်ဵေသာေန့တွင် ေပဵဆပ်ရန်ရိှသည်ဴ ေ  ဵမမီ ို 

ေပဵဆပ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အာမခဳတင်သွင်ဵ ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ညိှနှိုင်ဵ ခခင်ဵမခပုသည်ဴေ  ဵမမီ ခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန် အချေနိ် ျေေရာ ်ေသာ်လည်ဵ ထိမုမီစာဵအေနခဖင်ဴ 

ယင်ဵ  ိုခပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အလာဵအလာမရိှသည်ဴ ေ  ဵမမီခဖစ်ခခင်ဵ။ 

 (ဆ) ပုဒ်မ ၂၄၈ အရ ေလျှာ ်ထာဵသညဴ် ိစ္စတွင် တရာဵရုဳဵသည် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ချေအပ်သည်ဴေန့မှ 

၂၁ ရ ်မ ုန်ဆုဳဵမီ အချေနိ် ာလအတွင်ဵ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုရ။ 

 (ဇ) မမီစာဵအေနခဖင်ဴ ၎င်ဵ၏ေ  ဵမမီမျောဵ ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်လမိဴ်မည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ေ ျေနပ်မှုရိှလျှင် 

သုိ္ဓမဟုတ် ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵနှငဴ်  ို ်ညီေ  ာင်ဵ  ယဳု  ည်ေ ျေနပ်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် 

ေလျှာ ်ထာဵလာသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာေလျှာ ်လွှာ ို ပလပ်နိုင်သည်- 

  (၁) ေလျှာ ်လွှာတွငေ်ဖာ်ခပထာဵသည်ဴ ေ  ဵမမီအတွ ် အာမခဳချေ ်ေပဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ညိှနှိုင်ဵ ခခင်ဵ 

ခပုရန်အတွ ် မမီစာဵသည်  မ်ဵလှမ်ဵ ချေ ်တစ်ရပ် ို ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၂) အထ ်ပါ မ်ဵလှမ်ဵချေ ် ို တစ်ဖ ်မှသေဘာတူလ ခ်ဳခဲဴသခဖငဴ် 

ေလျှာ ်ထာဵမှု ိုပယ်ဖျေ ်ရန် အမှန်တ ယ်လိုအပ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) ထိ ုမ်ဵလှမ်ဵချေ ် ို  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်မှုမရိှဘဲ မမီရှင်  ခငင်ဵပယ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

   သုိ္ဓရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒမ်ခွဲပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလုိ္ဓငာှ မမီစာဵမှ ၎င်ဵ၏ေ  ဵမမီ ို 

ခပန်လည် ေပဵဆပ်လိမ်ဴမည် ဟုတ်မဟုတ် သဳုဵသပ်ရာ၌ မမီစာဵထဳတွင် တည်ရိှေနဆဲခဖစ်ေသာ 

ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴ် ေပ္ဒေပါ ်လာမည်ဴ တာဝန်ရှိမှုမျောဵ ိုလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

  မမီစာဵသည် မုိ ်ခရုိ၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵခဖစ်လျှင် 

၂၅၄။ ( ) ေလျှာ ်ထာဵခဳရသူမမီစာဵသည် မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်အာဵ 

မိမတိစ်ဦဵတည်ဵပိုင်အခဖစ်ခဖစ်ေစ၊ အခခာဵသူမျောဵနှငဴ် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵအခဖစ်ခဖစ်ေစ လုပ် ိုငေ်သာ 

လုပ်ငန်ဵရှင်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ ်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵ လုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အပိုင်ဵ (၆) 

လုပ်ငန်ဵ စဉ်တစ်ရပ် စတငရ်န်အတွ ် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ ်ထာဵမှုတစ်ရပ် ို မမီစာဵ ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊ မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ 

အလတ်စာဵ လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိေသာသူမျောဵမှခဖစ်ေစ၊ မမီရှငတ်စ်ဦဵ 



သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပိုသူမျောဵ ခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသို္ဓေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်ဴအခပင် 

တရာဵရုဳဵအေနခဖငဴ်လည်ဵ သငဴ်သည်ထငခ်မင်သည်ဴအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေအာ ်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ချေမှတ်ရမည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်အရ ေဆာင်ရွ ်ရန်ရိှသည်မျောဵ ို ေဆာငရ်ွ ်ေနစဉ် ာလ အတွင်ဵခဖစ် 

လျှင် ထိမုမီရှင်၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် ို ေရွှေ့ဆိုင်ဵ သည်ဴအမိန့်၊ 

  (၂) မမီရှင်၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် ို ပလပ်သည်ဴအမိန့်။ 

  မမီရှင်၏ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ုိ ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၂၅၅။ ( ) မမီရှင်၏ေလျှာ ်ထာဵမှုေ  ာငဴ် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့် ိုချေမှတ်ရာတွင် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵ 

မျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် တရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ိုခဖစ်ေစ၊ 

ဤဥပေဒအပုိင်ဵ  (၃) အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အရည်အချေင်ဵ ရိှသည်ဴ လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင် 

သူ ိုခဖစ်ေစ ခန့်အပ်ရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသူသည် (တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမှလွ၍ဲ) ထိုသုိ္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵ  ို 

လ ်ခဳေ  ာင်ဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူရမည်ခဖစ်မပီဵ ယင်ဵ သုိ္ဓသေဘာတူေ  ာင်ဵ ို တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

တငခ်ပရမည်။ ထိုသုိ္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵ  ို သေဘာတူေ  ာင်ဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ တငခ်ပခခင်ဵ မရှိလျှင် 

တရာဵရုဳဵ သည် တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ပုဒ်မ ၂၅၆ တွင်ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵပနိုငရ်န်အတွ ် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ရမည်။ 

 (ဂ) ထိုအမိန့် ိုချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ အပုိင်ဵ (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် ို လုပ်ေဆာင်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်၏ 

လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့် ိုချေမှတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ို လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် 

ေခပာင်ဵ လဲခန့်အပ်နိုငသ်ည်။ သုိ္ဓရာတွင် ထိသူု၏သေဘာတူညီချေ ်ရယူခခင်ဵ မခပုဘဲ 

ခန့်အပ်ခခင်ဵ မခပုရ။ 

  တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၂၅၆။ ( ) တရာဵရုဳဵမှ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ပုဒ်မ ၂၅၅ အရ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ခန့်အပ်ခဲဴ 

လျှင်၎င်ဵသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အလို္ဓငှာ မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပ 

ရမည်- 

  (၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ေနရာတွင် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ  ခဳရသူ 

အခဖစ် ေဆာငရွ် ်ရန် အပုိင်ဵ (၃) ပါ  လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ်အရည်အချေင်ဵရှိေသာ လူတစ်ဦဵ ို ေရွဵချေယ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ထိတုရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ။ 

 (ခ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ချေမှတ်သည်ဴေန့မှ ၂၁ ရ ်ထ ် ေနာ ်မ ျေေစဘဲ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ 

မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ ို  ျေင်ဵ ပရန် ဆငဴေ်ခ္ဒရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပရန် ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ  ေဆာင်ရွ ်ရမည်- 



  (၁) ထိအုစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵ ပမည်ဴေန့ရ ်မတိုငမ်ီ အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၅ 

ရ ်ထ ်ေနာ ်မ ျေေစဘဲ မမီရှင်မျောဵထဳသုိ္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ၍ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵ လမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ အေ  ာင်ဵ  ာဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂)နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် နည်ဵ လမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ ေ  ညာခခင်ဵ၊ 

  (၃) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ အစည်ဵအေဝဵ ို ျေင်ဵပခခင်ဵ ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ ( ) အရ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို  ျေင်ဵ ပခခင်ဵမခပုမီ မည်သညဴ်အချေနိ်တွင်မဆို လူမဲွပိုင် 

ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵသည် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် 

ဆ ်လ ်ေဆာင် ရွ ်နိုငသ်ည်။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရေသာ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ၏ ယဳုမှတ်အပ်နှဳ 

ခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် ဆ ်လ ်ေဆာငရ်ွ ်သညဴ်အခါ- 

  (၁) ပုဒမ်ခွဲ ( ) မ ှ(ဃ) အထိပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရိှေစရ၊ 

  (၂) တရာဵရုဳဵမှခန့်အပ်သည်ဴ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵ ဲဴသုိ္ဓ ၎င်ဵသည် ပုဒ်မ ၂၆၄ ပါ  

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် မျောဵ ို လို ်နာေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (စ) တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵသည် ဤပုဒ်မအရခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရေသာ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ၏ 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ  ခဳရသူအခဖစ် ေဆာငရွ် ်သည်ဴအခါ ၎င်ဵအာဵ ဤအပုိင်ဵ အရခန့်ထာဵသည်ဴ 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် မှတ်ယရူမည်။ 

မမီစာဵ  ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 

  မမီစာဵ၏ ေလျှာ ်လွှာ 

၂၅၇။ ( ) မမီစာဵသည် ေ  ဵမမီ ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ မရှိပါ  ဤဥပေဒပုဒ်မ ၂၄၅ ပုဒမ်ခွဲ ( ) 

ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်လွှာ ို 

တငသွ်င်ဵ  နိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ တငသွ်င်ဵ သည်ဴေလျှာ ်လွှာ ို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴပုဳစဳအတိုင်ဵ  ေလျှာ ်လွှာ 

တငသွ်င်ဵ ရမည်ခဖစ်မပီဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ရုဳဵခွန်ေတာ် ိုလည်ဵ ထမ်ဵ ေဆာင်ရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ တငသွ်င်ဵ သည်ဴေလျှာ ်လွှာနှငဴ်အတူ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴအတိုင်ဵမမီစာဵသည် 

မိမိ၏ေငွေရဵေ  ဵေရဵအေခခအေနနှငဴ် မမီရှင်မျောဵ၏ အချေ ်အလ ်မျောဵအပါအဝင် လုပ်ငန်ဵ 

အေခခအေန မျောဵ ိ ုေဖာ်ခပသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ 

ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်တစ်ရပ် ို ပူဵတွဲတင်ခပ ရမည်။ 

 (ဃ) မမီစာဵ၏ေလျှာ ်လွှာပါ အချေ ်အလ ်မျောဵနှင်ဴ ပူဵတွဲတင်ခပထာဵေသာ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် 

တွင်ပါရိှေသာ အချေ ်အလ ်မျောဵသည် မှန် န်ေ  ာင်ဵ  ျေမ်ဵ ျေနိ်လွှာခဖငဴ် ပူဵတွဲတင်ခပရမည်။ 

  မမီစာဵ  ေလျှာ ်ထာဵနုိင်သည်ဴအေ  ာင်ဵအချေ ်မျောဵ 

၂၅၈။ ေ  ဵမမီမျောဵ ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုငခ်ခင်ဵ မရိှေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵခပချေ ်ခဖင်ဴသာ မမီစာဵသည် 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တငခ်ပေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ 



  ေလျှာ ်လွှာေပ္ဒ အေရဵယူေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ 

၂၅၉။ ေလျှာ ်လွှာအေပ္ဒ   ာဵနာမပီဵေနာ ် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ရိှေ  ာင်ဵ  ေပ္ဒေပါ ် 

လျှင် တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵအာဵ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန်အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ  မခပုရ- 

 ( ) မမီစာဵမှေပဵရန်ရိှေသာ ေ  ဵမမီသည် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမရိှေသာ ေ  ဵမမီခဖစ်သည်ဴအခပင် 

ထိေု  ဵမမီစုစုေပါင်ဵသည် ပုဒ်မ ၂၄၈ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အလုိ္ဓငှာ သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

ပမာဏ ထ ်ေလျောဴနည်ဵေနခခင်ဵ၊ 

 (ခ) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ တန်ဖိုဵသည် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

ပမာဏနှငဴ်ညီမျှ ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ပိုမုိေသာ ပမာဏရိှခခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) ဤေလျှာ ်လွှာ ိုတငသွ်င်ဵ သည်ဴေန့မှစ၍ လွန်ခဲဴသညဴ် ငါဵနှစ်တာ ာလအတွင်ဵ မမီစာဵသည် 

လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့်ချေမှတ်ခဳရဖူဵခခင်ဵ် မရှိသည်ဴအခပင် ေ  ဵမမီမျောဵေပဵဆပ်ရန် 

၎င်ဵ၏မမီရှငမ်ျောဵနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵ သေဘာတူညီချေ ် ရယူေဆာငရွ် ်ခဲဴမှုမရိှခဲဴဖူဵခခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) မမီစာဵသည် မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခု၏ ပိုင်ရှင်တစ်ဦဵခဖစ်မပီဵ ဤဥပေဒ 

၏ အပိုင်ဵ (၆) အရ လုပ်ငန်ဵစဉ်မှာ မပီဵခပတ်မှုမရိှေသဵခခင်ဵ။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၂၆၀။ ( ) တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵတစ်ဦဵ၏ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့်ချေမှတ် 

ရာတွင် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ (၃) အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် 

ေဆာငရ်ွ ်ရန် အရည်အချေင်ဵရှိသူတစ်ဦဵအာဵ ထိုလူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ  

ခဳရသူအခဖစ် ခန့်ထာဵရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသူသည် (တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမှလွ၍ဲ) ထိုသုိ္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵ  ို 

လ ်ခဳေ  ာင်ဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ သေဘာတူရမည်ခဖစ်မပီဵ ယင်ဵ သို္ဓသေဘာတူေ  ာင်ဵ ို တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

တငခ်ပရမည်။ ထိုသုိ္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵ  ို သေဘာတူေ  ာင်ဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵတငခ်ပခခင်ဵ မရိှလျှင် 

တရာဵရုဳဵ သည် တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ေအာ ်ပါပုဒ်မခွဲမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  

မမီရှင်မျောဵ အစည်ဵအေဝဵ  ိုေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပနိုင်ရန်အတွ ် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ခန့်ထာဵခခင်ဵ မခပုမီ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် ို လုပ်ေဆာင်ေနေသာ လုပ်ငန်ဵ၏ 

လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန် အမိန့် ိုချေမှတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ို လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ  

ခဳရသူအခဖစ် ေခပာင်ဵလဲခန့်အပ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) ဤပုဒမ်အရ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ို ခန့်အပ်သည်ဴအခါ ပုဒ်မ ၂၅၆ သည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

မုိ ်ခရုိ၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ မဟုတ်ေသာ မမီစာဵမျောဵ 

  မို ်ခရုိ၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမဟုတ်ေသာ မမီစာဵမျောဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ ေလျှာ ်ထာဵမှုမျောဵ 



၂၆၁။ ( ) မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်မဟုတ်သူ မမီစာဵတစ်ဦဵနှငဴ် ပတ်သ ်၍ 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတငသွ်င်ဵ လျှင် တရာဵရုဳဵသည် 

ေအာ ်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ို ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) မမီစာဵအေနခဖငဴ် ေငွေ  ဵဆိုင်ရာ တိုင်ပငေ်ဆွဵေနွဵမှုခဳယူေစသည်ဴအမိန့်၊ 

  (၂) အပုိင်ဵ (၃) အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူတစ်ဦဵအခဖစ် 

ေဆာငရ်ွ ်ရန်အရည်အချေင်ဵရှိသူ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ဤအပိုင်ဵ၏အခန်ဵ (၁) 

အရ အဆိခုပုခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ရန်နှငဴ် ဤအပုိင်ဵအရ သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆေသာ 

အခခာဵအမိန့်၊ 

  (၃) ပုဒ်မ ၂၆၂ အရ မမီစာဵအာဵ မမီရှငမ်ျောဵနှငဴ် ေစဴစပ်ခဖန်ေခဖေစသည်ဴအမိန့်။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သညဴ်အခါ သငဴ်သည်ဟု ထင်ခမင်လျှင် 

ထိေုလျှာ ်ထာဵချေ ် ို ေရွှေ့ဆိုင်ဵ ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် ို 

ပလပ်ခခင်ဵခပုနိုင်သည်။ 

  ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖသူအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၂၆၂။ မမီစာဵသည် ေ  ဵမမီ ို ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုငခ်ခင်ဵ  မရိှေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ေပဵဆပ်နိုင် 

တန်ရာအေ  ာင်ဵ မရိှေ  ာင်ဵ  မိမိ ိုယ်မိမိ ထင်ခမင်ယူဆသညဴ်အခါ ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖသူအာဵ ခန့်အပ်၍ 

ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာငရွ် ်ေစနိုင်သည်- 

 ( ) မမီစာဵ  ေပဵဆပ်ရန် ေပ္ဒေပါ ်ေနေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ 

အခငင်ဵ ပွာဵမှုတစ်ရပ်ရပ် ို ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖခခင်ဵ၊ 

 (ခ) ဤအပုိင်ဵ ၏ အခန်ဵ (၁) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ မိမဆိန္ဒအေလျော ်အစီအစဉ် 

ခပုလုပ်ရန်အတွ ် မမီရှင်မျောဵနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵမှု ို အေထာ ်အ ူေပဵခခင်ဵ။ 

  ဆုိင်ဵငဴဳမိန့် (Moratorium Order) 

၂၆၃။ ( ) ပုဒ်မ ၂၆၂ အရ ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖသူအာဵ ခန့်အပ်ခဲဴသည်ဴ မမီစာဵ၏ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ 

တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါအေရဵယူေဆာငရ်ွ ်ချေ ်မျောဵ ို ရပ်ဆိုင်ဵ ထာဵေစရန် ဆိုင်ဵငဳဴမနိ့်တစ်ရပ် 

ချေမှတ် နိုင်သည်- 

  (၁) တစ်စုဳတစ်ဦဵ  မမီဵစာဵထဳတွင် တငရိှ်နိုငေ်သာ သုိ္ဓမဟုတ် အခိုင်အမာ ေတာင်ဵ ဆိုထာဵေသာ 

ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိုသူ  မမီစာဵအေပ္ဒအမှုတစ်ရပ်ရပ် 

စတငတ်ရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် စွဲဆိုထာဵေသာအမှု ို ဆ ်လ ်ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မှ 

တာဵခမစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မမီစာဵအေပ္ဒတွင် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမှတာဵခမစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) မမီစာဵပိုငပ်စ္စည်ဵတွင် ရရှိထာဵေသာ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴတစ်ရပ်ရပ် ို အတညခ်ပုေဆာင်ရွ ် 

ရန်အတွ ် တစ်စုဳတစ်ဦဵ  အေရဵယူေဆာငရွ် ်ခခင်ဵအာဵတာဵခမစ်ခခင်ဵ ။ 



 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ချေမှတ်ေသာ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်တစ်ရပ်တွင် ယင်ဵအမိန့် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစရမည်ဴ 

အချေနိ် ာလတစ်ရပ် ို သတ်မှတ်ေဖာ်ခပရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ထိုသတ်မှတ် ာလသည် ထိုအမိန့် ို 

ချေမှတ်သည်ဴေန့မှစ၍ ၂၈ ရ ်ထ ်ေ ျော်လွန်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မအရချေမှတ်ေသာ ဆိုင်ဵငဳဴ ာလ ို တရာဵရုဳဵသည် ထိမုမီစာဵ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ 

ေနာ ်ထပ် ၂၈ ရ ်အထိ တိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် ထိမုမီစာဵ  ထိုသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵ 

မည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  မမီရှင်တစ်ဦဵချေင်ဵစီထဳသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓခဲဴေ  ာင်ဵ နှငဴ် ေအာ ်ပါ အေခခ 

အေနတစ်ရပ်ရပ်ရိှေနေ  ာင်ဵ  တရာဵရုဳဵသည် ယဳု  ညေ် ျေနပ်မှသာ ထိုသုိ္ဓ အချေနိ်တိုဵချေဲ့သတ်မှတ် 

သည်ဴအမိန့် ို ချေမှတ်ေပဵရမည်- 

  (၁) ထိုသုိ္ဓသ ်တမ်ဵတိုဵခခင်ဵ ို မည်သည်ဴမမီရှင် မျှ  န့် ွ ်မှုမရှိခခင်ဵ၊ 

  (၂) ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်၏ သ ်တမ်ဵတိုဵေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အေပ္ဒ တင်သွင်ဵခဲဴေသာ  န့် ွ ်ချေ ် 

(ရိှလျှင်)  ိ ုခငင်ဵပယ်သငဴ်ေ  ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ  ထင်ခမင်ယူဆခခင်ဵ ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ ( ) သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်တစ်ရပ် ို လ ်ခဳရရိှသည်ဴ တရာဵရုဳဵ 

သည် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵ ို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵနိုင်သည်- 

  (၁) ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖရာ၌ ပါဝင်ခခင်ဵမရိှသည်ဴ မမီရှင်မျောဵအပါအဝင် မမီရှင်အာဵလုဳဵအေပ္ဒ ထိအုမိန့်၏ 

အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု၊ 

  (၂)  ပုဒ်မ ၂၆၂ ပုဒမ်ခွဲ ( ) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ  ိစ္စနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖခခင်ဵ  ေအာင်ခမင် 

စွာေဆာင်ရွ ်နိုငမ်ှု အလာဵအလာမျောဵ၊ 

  (၃) ေစဴစပ်ဖျေန်ေခဖခခင်ဵ  ေအာင်ခမငစ်ွာေဆာင်ရွ ်နိုငမ်ှု အလာဵအလာမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေစဴစပ်ဖျေန် 

ေခဖသူ  တငခ်ပသည်ဴ ထင်ခမင်ယူဆချေ ်။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရ ဆိုင်ဵငဳဴမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် ထိမုမီစာဵသည် မမီရှင်တစ်ဦဵချေင်ဵစီထဳသုိ္ဓ ထိအုမိန့်၏ 

မိတ္တူ ို ချေ ်ချေင်ဵေပဵပို္ဓရမည်။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်မပီဵေ  ာင်ဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ 

၂၆၄။ ( ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်မိတ္တူရရိှသည်နှင်ဴ တစ်မပိုင်န ် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရေသာ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ရမည်- 

  (၁) ထိုသုိ္ဓခန့်အပ်ထာဵေ  ာင်ဵ  ို ေနရပ်လိပ်စာသိရိှသညဴ် မမီရှငမ်ျောဵထဳသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓ 

ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ထိသုို္ဓခန့်အပ်ထာဵေ  ာင်ဵ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျောဵနှင်ဴအညီ 

ေ  ညာခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေပဵပို္ဓေသာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာနှငဴ် ေ  ညာစာတွင် ေအာ ်ပါသတင်ဵအချေ ် 

အလ ်မျောဵပါရိှရမည်- 

  (၁) လူမဲွ၏အမည်နှငဴ် ေနရပ်လိပ်စာ၊ 

  (၂) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အေသဵစိတ်အချေ ်အလ ်မျောဵ၊ 



  (၃) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အေသဵစိတ်အချေ ်အလ ်မျောဵ၊ 

  (၄) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ်သတ်မှတ်ထာဵေသာ အခခာဵအချေ ်အလ ်မျောဵ။ 

လူမဲွခဖစ်မှုစတငခ်ခင်ဵနှင်ဴရပ်စဲခခင်ဵ 

  လူမဲွခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵ နှင်ဴ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ခခင်ဵ 

၂၆၅။ သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအေပ္ဒ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သည်ဴအခါ ထိသူု 

နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမဲွခဖစ်မှုသည်- 

 ( ) ထိအုမိန့် ိုချေမှတ်သည်ဴေန့မှ စတငရ်မည်ခဖစ်သည်၊ 

 (ခ) ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ ထိသူုအာဵ လူမဲွခဖစ်မှုရပ်စဲသညဴ် အချေနိ် ာလအထိ ဆ ်လ ် 

အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစရမည်။ 

  လူမဲွခဖစ်မှုအချေန်ိ ာလ 

၂၆၆။ ( ) တရာဵရုဳဵ  အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် အမိန့်ချေမှတ်ထာဵခခင်ဵမရိှလျှင် သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵ၏ 

လူမဲွခဖစ်မှုသည် ၎င်ဵအေပ္ဒ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်သညဴ်ေန့ရ ်မှစတင၍် ေနာ ်သဳုဵနှစ် 

တာ ာလ  ုန်ဆုဳဵသည်ဴေန့ရ ်တွင် ရပ်စဲေစရမည်။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  ပုဒ်မ ၂၇၄ အရ ေဆာင်ရွ ်သည်ဴ လူမွဲ၏ အခပုအမူနှငဴ် အေရဵအရာ 

 ိစ္စရပ်မျောဵ ို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ သည် မလိုအပ်ေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် မပီဵဆုဳဵမပီခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ို 

သတ်မှတ် ာလမ ုန်ဆုဳဵမီ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵတငခ်ပလာသည်ဴအခါ ယင်ဵ သို္ဓတင်ခပသည်ဴ 

အချေနိ်မှစ၍ လူမဲွခဖစ်မှုရပ်စဲေစရမည်။ 

 (ဂ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ၌ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ 

အချေနိ် ာလသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် ရပ်စဲေစရမည်ဟု တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ချေမှတ် 

နိုင်သည်- 

  (၁) သီဵခခာဵအချေနိ် ာလတစ်ရပ် ုန်ဆုဳဵသည်ဴအခါ၊ 

  (၂) သီဵခခာဵ ိစ္စတစ်ရပ်မပီဵေခမာ ်သည်ဴအခါ။ 

 (ဃ) လူမွဲသည် ဤအပိုင်ဵ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ တစ်ခု သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ခုထ ပ်ိုေသာ တာဝန်မျောဵ  ိ ု

ေဆာငရ်ွ ်ရန် ပျေ ် ွ ်ေနေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ်  ွ်ခဲဴေ  ာင်ဵ  ေ ျေနပ်မှသာလျှင် 

တရာဵရုဳဵသည် အထ ်ပါပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အမိန့်တစ်ရပ် ို ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) တွင်ေဖာ်ခပပါရိှေသာ သီဵခခာဵ ိစ္စဆိုေသာ စ ာဵရပ်တွင် တစ်စုဳတစ်ရာ 

 ိ ုတရာဵရုဳဵ  ယဳု  ည်ေ ျေနပ်၍ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ိစ္စလည်ဵပါဝင်ေစရမည်။ 

 (စ) ဤပုဒမ်ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့် ို ပယ်ဖျေ ်နိုင်သည်ဴ တရာဵရုဳဵ ၏ 

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာတစ်ရပ်ရပ် ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

  လူမဲွအခဖစ်မ ှ င်ဵလွတ်ခွင်ဴေပဵခခင်ဵ၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ 



၂၆၇။ ( ) လူမဲွတစ်ဦဵအခဖစ်မှ ရပ်စဲသညဴ်အခါ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ဆန့် ျေင်သ ်ေသခပနိုင် ေသာ 

ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုချေ ်မျောဵ အာဵလုဳဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်သည် ရပ်စဲေစရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် 

ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵအေပ္ဒ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမရိှေစရ- 

  (၁) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ရန်ရိှေသာ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၏ 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ၊ 

  (၂) ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ ယင်ဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ဆ ်လ ်အေ ာင်အထည် 

ေဖာ် ေဆာင်ရွ ်ချေ ်မျောဵ။ 

 (ခ) လူမဲွအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵ သည် ယင်ဵ လူမွဲမှုခင်ဵ တွင် အ ျေုဳဵဝင်သညဴ် ေ  ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်အတွ ် 

သ ်ေသခပသနိုင်သည်ဴ မမီရှင်မျောဵ၏ အခွငဴ်အေရဵ ို ထိခို ်ခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

 (ဂ) လူမဲွအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵ သည် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်  ၎င်ဵ၏ေ  ဵမမီခပန်လည်ရရိှေရဵ 

အတွ ် အာမခဳပစ္စည်ဵ ို အတည်ခပုေဆာင်ရွ ်နိုင်သည်ဴ အခွငဴ်အေရဵ ို ထိခို ်ခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

 (ဃ) လူမွဲအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵသည် ၎င်ဵ  ပူဵေပါင်ဵ  ျေူဵလွန်ေသာ လိမ်လည်မှု သုိ္ဓမဟုတ် မရိုဵမေခဖာင်ဴ 

ေသာသေဘာခဖငဴ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳေရဵေဖာ ်ဖျေ ်မှု တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ ေပဵရန်ရိှေသာ 

ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုချေ ်တစ်ရပ်ရပ်မှ  င်ဵလွတ်ခွငဴ် မရိှေစရ။ 

 (င) လူမဲွအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵ သည် ထိလုူမွဲအေပ္ဒ တရာဵရုဳဵအာမခဳအရ တာဝန်ရှိမှု သုိ္ဓမဟုတ် ခပစ်မှု 

 ျေူဵလွန်သည်ဴအတွ ် တပ်ရို ်သညဴ်ဒဏ်ေ  ဵေငွမှ  င်ဵလွတ်ခွငဴ်မရရိှေစရ။ 

 (စ) တရာဵရုဳဵ  ညွှန်  ာဵသတ်မှတ်နိုင်သည်ဴ အတိုင်ဵအတာနှငဴ် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵအရမှတပါဵ မမီစာဵ 

ခဖစ်သူအာဵ လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵ သည် ေအာ ်ပါေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုတစ်ရပ်ရပ်အေပ္ဒ 

ေပဵရန်တာဝန်မှ  င်ဵလွတ်ခွငဴမ်ရိှေစရ- 

  (၁) တမင်ေပါ္ဓဆစွာခပုလုပ်မှု၊ စိတ်မငို ခငငေ်စမှု သုိ္ဓမဟုတ် ဥပေဒအရခဖစ်ေစ၊ ပဋိညာဉ်အရခဖစ်ေစ 

သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵတာဝန်တစ်ရပ်အရခဖစ်ေစ ချေ ို ဵေဖာ ်မှုတစ်ခုခုေ  ာငဴ်ေပဵရမည်ခဖစ်ေသာ နစ်နာ 

ေ  ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ထိခို ်နစ်နာမှုနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ နစ်နာေ  ဵမျောဵေပဵရန် 

တာဝန် တွင် ပါဝငေ်သာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု၊ 

  (၂) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ လူမဲွခဖစ်သူ  အရွယ်မေရာ ်ေသဵသူ သာဵသမီဵမျောဵအတွ ် 

ေထာ ်ပဳဴေ  ဵေပဵရန်ချေမှတ်ထာဵေသာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်အရ ေပ္ဒေပါ ်လာေသာ ေ  ဵမမီ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု။ 

 (ဆ) လူမဲွအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵသည် ထိလုူမဲွခဖစ်သူအေပ္ဒ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵသတ်မှတ်ထာဵ 

သည်ဴအတိုင်ဵ ၎င်ဵ၏လူမွဲခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵတွင် သ ်ေသခပနိုငေ်သာ ေ  ဵမမီမျောဵမဟုတ်သည်ဴ 

အခခာဵလူမွဲခဳယခူခင်ဵ ဆိုင်ရာမှုခင်ဵမျောဵမှ ေ  ဵမမီမျောဵ ို ေပဵဆပ်ရန်တာဝန်မှ  င်ဵလွတ်ေစခခင်ဵ  မရိှ 

ေစရ။ 

 (ဇ) လူမဲွအခဖစ်မှ ရပ်စဲသည်ဴအခါ လူမဲွခဖစ်သူမှအပ လူမဲွခဖစ်မှုနှငဴ်ပတ်သ ်ေနသည်ဴ အခခာဵသူ 

သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲအတွ ် အာမခဳသူအခဖစ်ေဆာငရွ် ်ခဲဴသူ သုိ္ဓမဟုတ် အာမခဳသတူစ်ဦဵ တစ်ေယာ ် 



 ဲဴသုိ္ဓ တာဝန်ယူခဲဴသူတစ်ဦဵအေနခဖငဴ် ယင်ဵ သုိ္ဓေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ေ  ာငဴ် ေပ္ဒေပါ ်လာသည်ဴ တာဝန် 

မျောဵမှ  င်ဵလွတ်ခွငဴ်မရိှေစရ။ 

 (ဈ) လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ထိခို ်နစ်နာမှုဆိုရာတွင် ေသဆုဳဵေစခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အနာေရာဂါ တစ်ရပ်ရပ် 

 ိုစွဲ ပ်ေစခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ရုပ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာ သုိ္ဓမဟုတ် စိတ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာ အေခခအေန ို ချေ ို ့ယွင်ဵ 

ပျေ ်စီဵေစခခင်ဵလည်ဵပါဝငေ်စရမည်။ 

  လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ုိ ပယ်ဖျေ ်နုိင်ေသာ တရာဵရဳုဵ၏အာဏာ 

၂၆၈။ ( ) သ ်ေသခဳချေ ်အသစ်တစ်ရပ်ရပ်အရ ေအာ ်ပါအေ  ာင်ဵ အချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ေပ္ဒေပါ ် 

လျှင် တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ို ပယ်ဖျေ ်နိုင်သည်- 

  (၁) ယင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴစဉ်  ထိအုမိန့် ို ချေမှတ်ရန်မသငဴ်ေ  ာင်ဵ  ထင်ရှာဵေစသည်ဴ အေ  ာင်ဵ 

အချေ ်တစ်ရပ်ရပ်တည်ရိှခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၂) ထိလုူမွဲပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွင် သ ်ေသခပနိုင်ေသာ ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ 

နှငဴ် လူမွဲခဳယခူခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵအာဵလုဳဵ  ို ေပဵဆပ်မပီဵခဖစ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ထိုအမိန့် ို 

ချေမှတ်မပီဵေနာ ် တရာဵရုဳဵ  ေ ျေနပ်သည်အထိ အာမခဳချေ ်ေပဵထာဵခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ခ) လူမဲွအခဖစ်မှ ရပ်စဲမပီဵသည်ခဖစ်ေစ ရပ်စဲခခင်ဵ မခပုမီခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွအခဖစ်ခဳယေူစသည်ဴ 

အမိန့် ို ပယ်ဖျေ ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ို ပယ်ဖျေ ်သည်ဴအခါ- 

  (၁) တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ လူမွဲပုိင် 

ပစ္စည်ဵမျောဵ ို ေရာင်ဵချေမှု သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ လမ်ဵ အရ စီမဳခန့်ခွဲမှု သုိ္ဓမဟုတ် ေပဵေချေမှု 

သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ လမ်ဵ တ ျေ ေဆာင်ရွ ်ချေ ်မျောဵသည် အတည်ခဖစ်ေစရမည်။ 

  (၂) သုိ္ဓရာတွင် အထ ်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ ယဳုမတှ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ အပ်နှဳထာဵရိှခဲဴလျှင် ထိပုစ္စည်ဵ ို တရာဵရုဳဵ ခန့်ထာဵသည်ဴသူထဳသုိ္ဓခဖစ်ေစ 

ထိုသုိ္ဓခန့်ထာဵခခင်ဵ မရိှခဲဴလျှင် လူမဲွခဖစ်သူထဳသုိ္ဓခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵ  ညွှန်  ာဵသည်ဴအတိုင်ဵ  

သငဴ်သည်ဟု ထင်ခမင်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်၍ ခပန်လည်အပ်နှဳရမည်။ 

အခန်ဵ (၃) 

လူမဲွပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ  ာ ွယ်ေပဵခခင်ဵနှင်ဴ လူမဲွ၏လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ ုိ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ 

  လူမဲွပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵ 

၂၆၉။ ( ) ဤအပုိင်ဵ  (၈) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငှာ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ေအာ ်ပါပစ္စည်ဵမျောဵ 

ပါဝင်ရမည်- 

  (၁) လူမဲွခဖစ်မှုစတငခ်ျေနိ်တွင် လူမဲွ ပိုငဆ်ိုငေ်သာ သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်ခဳပိုင်ဆိုင်ေသာ 

ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ ၊ 



  (၂) ဤမှေနာ ်တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ ထိပုစ္စည်ဵမျောဵတွင် ပါဝငသ်ည်ဟု 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အတွင်ဵ  ျေေရာ ်သည်ဟု 

မှတ်ယူထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

ဖယ်ထုတ်ရမညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ ပါဝင်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

 (ဂ) ဤအပုိင်ဵ ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငာှ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵတွင် လူမဲွမဟုတ်ေသာ အခခာဵသူတစ်ဦဵ 

တစ်ေယာ ်၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵပါရိှလျှင် ယင်ဵ တို္ဓ ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ  မရိှေစရ။ သုိ္ဓရာတွင် မမီစာဵအာဵ 

လူမဲွခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ ်လွှာနှငဴ်အတူ ဤဥပေဒပုဒ်မ ၂၅၁ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲ 

ငယ် (၁) အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေဖာ်ခပချေ ်ပါ အခွငဴ်အေရဵမျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရှိေစရ။ 

  လူမဲွပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵစီမဳခန့်ခဲွခခင်ဵအေပ္ဒ  န့်သတ်ချေ ်မျောဵ 

၂၇၀။ ( ) ဤပုဒ်မပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ 

တငသွ်င်ဵ သည်ဴေန့မှစ၍ ဤအခန်ဵ (၄) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ 

လ ်ဝယ်သုိ္ဓ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵအာဵ လွှေဲခပာင်ဵ အပ်နှဳမပီဵသည်အထိ သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အာဵ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ဤပုဒ်မ၌ ေဖာ်ခပထာဵ 

သည်ဴအချေနိ် ာလအတွင်ဵ  လူမဲွခဖစ်သူမှ ၎င်ဵပိုငပ်စ္စည်ဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ သည် 

တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ  အတညခ်ပုေပဵခဲဴေသာ အတိုင်ဵ အတာအထိမှတပါဵ 

ပျေ ်ခပယ်ေစရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ နှင်ဴ သ ်ဆိုင်သ ဲဴသုိ္ဓ 

ေငွေပဵေချေမှုမျောဵနှင်ဴလည်ဵ သ ်ဆိုငေ်စရမည်ဴအခပင် ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်သည် ယင်ဵ ပုဒ်မခွဲအရ 

ပျေ ်ခပယ်သညဴ်အခါ ထိေုပဵေချေမှု ို လ ်ခဳရယူထာဵသူသည် ယင်ဵ သုိ္ဓေပဵေချေခဲဴေသာေငွပမာဏ ို 

လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵ အခဖစ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှရမည်။ 

 (ဃ) အထ ်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ေယာ ် ို 

ဆန့် ျေင၍်  ုစာဵမှုေပဵသည်ဟု မှတ်ယခူခင်ဵ မခပုရ- 

  (၁) လူမဲွခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵမပီဵေနာ ် လူမဲွခဖစ်မှုစတငခ်ခင်ဵ  

မခပုမီ ထိုသုိ္ဓေလျှာ ်လွှာတငသွ်င်ဵ ထာဵခခင်ဵ ို တစ်စုဳတစ်ဦဵ  မသိရိှဘဲ သေဘာရိုဵခဖင်ဴ 

တန်ရာတန် ေ  ဵေပဵ ာ ရယူခဲဴေသာပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်ရပ်၊ 

  (၂) ဤပုဒ်မခွဲအရ  ုစာဵခွငဴ်မရှိေသာ ပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ်။ 

 (င) လူမဲွခဖစ်မှုစတငမ်ပီဵေနာ ်လမူွဲ  ဘဏ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်ထဳမှ ေ  ဵမမီ 

ရယူခဲဴရာတွင် ယင်ဵ သို္ဓရယူမှုမှာ ဤပုဒမ်အရ ပျေ ်ခပယ်ေသာ ေပဵေချေမှုခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ထိေု  ဵမမီမာှ 

ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်အရခဖစ်လျှင် ဤအပုိင်ဵ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငာှ ထိေု  ဵမမီ ို 

လူမဲွခဖစ်မှုစတငခ်ခင်ဵမခပုမီတင်ရှိေသာ ေ  ဵမမီခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်- 

  (၁) ေ  ဵမမီရယူစဉ်  ထိမုမီစာဵမှာ လူမဲွခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ို ထိဘုဏ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသူ  မသိရိှခဲဴခခင်ဵ ၊ 



  (၂) ထုိေပဵေချေမှု ိုလ ်ခဳခဲဴသူထဳမှ ထိေုငွပမာဏ ို ခပန်လည်ရရှိရန်မှာ  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်မှု 

ရိှခခင်ဵ။ 

 (စ) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်သည် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမဟုတ်လျှင် သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ခခင်ဵမရှိလျှင် 

ထိပုစ္စည်ဵမျောဵ ိုစီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ သည် ဤပုဒမ်အရ ပျေ ်ခပယ်ေစရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ဤပုဒမ်ပါမည်သည်ဴ 

အချေ ် မျှ အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အတွ ် ယဳု  ည်အပ်နှဳထာဵေသာ 

လူမဲွ၏လ ်ဝယ်ရှိပစ္စည်ဵ အာဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  စီမဳခန့်ခွဲမှု ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

  မှုခင်ဵမျောဵနှင်ဴ ုစာဵခွင်ဴမျောဵေပဵခခင်ဵအေပ္ဒ န့်သတ်ချေ ်မျောဵ 

 ၂၇၁။ ( ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ သ ်ေသ 

ထင်ရှာဵခပသနိုငေ်သာေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုတစ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ မည်သညဴ်မမီရှင် မျှ 

ေအာ ်ပါ ိစ္စမျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵမခပုရ- 

  (၁) ထိေု  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုအတွ ် လူမဲွခဖစ်သူအေပ္ဒ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵပိုငပ်စ္စည်ဵအေပ္ဒ 

 ုစာဵမှုေတာင်ဵ ခဳခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) လူမဲွအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵ မခပုမီ တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်အရနှငဴ် ယင်ဵ  သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵ 

မျောဵနှငဴ်အညီမှတစ်ပါဵ လူမွဲအေပ္ဒအေရဵယူေဆာင်ရွ ်ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ဥပေဒဆိုင်ရာမှုခင်ဵေဆာငရွ် ် ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် စတငေ်ဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရမမီရှင် တစ်ဦဵ  

အာမခဳပစ္စည်ဵအာဵ အတည်ခပုေဆာငရ်ွ ်နိုငသ်ည်ဴအခွငဴ်အေရဵ ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

 (ဂ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတစ်ရပ်အရ မှုခင်ဵ ို ဆ ်လ ် 

ေဆာငရ်ွ ်ေနစဉ် ာလအတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေနိ်တွင်မဆို သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသည်ဴ 

အမိန့် ချေမှတ်မပီဵေနာ ်ပိုင်ဵ  မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွအေပ္ဒခဖစ်ေစ၊ 

၎င်ဵပိုငပ်စ္စည်ဵ အေပ္ဒခဖစ်ေစ ေဆာငရွ် ်ေနသည်ဴ အေရဵယူေဆာငရွ် ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ဒီ ရီ 

အတညခ်ပုမှု သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာဥပေဒဆိုငရ်ာ မှုခင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ို 

ဆိုင်ဵငဳဴထာဵနိုင်သည်။ 

 (ဃ) တစ်စုဳတစ်ေယာ ်အေပ္ဒတွင် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ တစ်ရပ် 

တငသွ်င်ဵ ထာဵေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသူသည် လူမွဲခဖစ်မှုမရပ်စဲေသဵေ  ာင်ဵ  သ ်ေသ 

ထင်ရှာဵသည်ဴအခါ ထိသူုအေပ္ဒ စစ်ေဆဵေနေသာ တရာဵရုဳဵသည် ထိမုှုခင်ဵ ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆေသာ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်၍ ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ် 

ေစခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။ 

 (င) လူမဲွခဖစ်မှုမရပ်စဲေသဵေသာ လူမဲွမှပိုငဆ်ိုင်သည်ဴ  ုန်စည်မျောဵ ို တစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် ေပါင်နှဳခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် အာမခဳေပဵ၍ ေပါငန်ှဳခခင်ဵခဖငဴ် တစ်စုဳတစ်ေယာ ်  လ ်ဝယ်ရယူထာဵသညဴ် ိစ္စတွင် 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် ယင်ဵ ပစ္စည်ဵ ို စစ်ေဆဵလိေု  ာင်ဵ လ ်ဝယ်ရယူထာဵသူထဳသုိ္ဓ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓ၍   ညဴ်ရှုစစ်ေဆဵနိုင်သည်။ 



 (စ) ပုဒမ်ခွဲ (င) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတစ်ရပ် ေပဵပို္ဓထာဵခဲဴသည်ဴ ိစ္စတွင် ထိပုစ္စည်ဵလ ်ဝယ်ရိှသူ 

အေနခဖင်ဴ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအာဵ ထိ ုုန်ပစ္စည်ဵ ို စစ်ေဆဵရန်အခွငဴ်အေရဵနှင်ဴ လူမဲွအာဵ 

ခပန်လည်ေရွဵ နုတ်ရန် အခွငဴ်အေရဵ ို  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ ေပဵအပ်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် ထိုသူသည် 

မမိိရရိှထာဵေသာ အာမခဳပစ္စည်ဵအာဵ ထုခွဲေရာင်ဵ ချေခခင်ဵ  ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်မရဘဲ ေဆာင်ရွ ် 

ခွငဴ်မရှိေစရ။ 

 (ဆ) လူမဲွ၏ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုန်စည်သည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါသည်ခဖစ်ေစ မပါသည်ခဖစ်ေစ 

ဤပုဒ်မတွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ လူမဲွ၏ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုန်စည်ဆိုသည်ဴ စ ာဵရပ်တွင် 

ပါဝင်ေစရမည်။ 

  ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ခန့်အပ်ရန်အခွင်ဴအာဏာ 

၂၇၂။ ( ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵမပီဵေနာ ် ထိုအမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ 

မခပုမီ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို မမီစာဵ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵ ို  ာ ွယ်ေစာငဴ်ေရှာ ်ရန်အတွ ် လိအုပ် 

မည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆပါ  တရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် 

ခန့်အပ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ် ို ေဆာငရ်ွ ်ေနသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ၏လုပ်ငန်ဵရှငအ်ေပ္ဒ လူမဲွအခဖစ် 

ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သညဴ်အခါ ယင်ဵ အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵစဉ်မှ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵ 

အက ဳေပဵအာဵ တရာဵရုဳဵ  ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ်ခန့်အပ်သည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ 

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာမျောဵ ို  န့်သတ်ချေုပ်ချေယ်သည်ဴ တာဵခမစ်ချေ ်မျောဵအာဵ 

ထညဴ်သွင်ဵ ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) တရာဵရုဳဵသည် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်သည်ဴအမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ ို ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ  ချေ ်ချေင်ဵလ ်ေရာ ်ရယူေစရန် 

ယင်ဵ  အမိန့်တွင် ထည်ဴသွင်ဵချေမှတ်ရမည်။ 

 (င) တရာဵရုဳဵသည် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်သည်ဴအမိန့်တွင် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵမှ အခါ  

အာဵေလျော်စွာ ရရိှခွငဴ်ရိှမည်ဴ အခေ  ဵေငွ ို သတ်မှတ်ေဖာ်ခပနိုင်သည်။ 

 (စ) တရာဵရုဳဵ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုလျှင် ဤပုဒ်မအရ ခန့်အပ်ထာဵေသာ 

ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵသည် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာ ်ပါအခွငဴ်အေရဵ၊ လုပ်ပိုင်ခွငဴ် 

အာဏာနှငဴ် တာဝန်မျောဵရရိှေစရမည်- 

  (၁) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ပျေ ်စီဵလွယ်သည်ဴ  ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အမှုအတွင်ဵ တစ်နည်ဵ 

နည်ဵ ခဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ မခပုပါ  တန်ဖိုဵယတု်ေလျောဴသွာဵနိုငေ်သာ  ုန်ပစ္စည်ဵမျောဵပါရိှလျှင် 

ယင်ဵ  ုန် ပစ္စည်ဵ ို ေရာင်ဵ ချေခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ၊ 

  (၂) လိအုပ်သည်ဟု ထငခ်မင်ပါ  မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵပခခင်ဵ ။ 



 (ဆ) ဤပုဒ်မအရ ခန့်ထာဵေသာ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ တရာဵရုဳဵမှ ညွှန်  ာဵချေ ်မရိှဘဲ ဤပုဒ်မပါ 

မည်သည်ဴခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် မျှ  ုန် ျေစရိတ်ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵမျောဵ ို လုပ် ိုင်ေစရန် အခွငဴ်အာဏာ 

ေပဵအပ်သည်ဟု မှတ်ယခူခင်ဵမရှိေစရ။ 

 (ဇ) ဤပုဒမ်အရ ခန့်ထာဵေသာ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵ  မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ခခင်ဵ မရိှ 

ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ခပုရာတွင် ၎င်ဵ၏ တမင်ေပါ္ဓဆ 

မှုေ  ာငဴ် ခဖစ်ပွာဵသည်ဴဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှုမတှပါဵအခခာဵေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု 

တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မည်သူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်ထဳသုိ္ဓေပဵေလျော်ရန် တာဝန်မရှိေစရ။ သုိ္ဓရာတွင် 

ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵအေနခဖင်ဴ ထိသိုု္ဓသိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ခပုလုပ်စဉ်  

ထိုသုိ္ဓ ခပုလုပ်ရန်မိမတိွင်လုပ်ပိုင်ခွငဴ်ရိှေ  ာင်ဵ  ဆီေလျော်ေသာ အေ  ာင်ဵအချေ ်ရိှသည်ဟု 

မိမ ိိုယ်တိုင ် ထင်ခမင်ယဳု  ည်၍ ခပုလုပ်ခခင်ဵခဖစ်ရမည်။ 

 (ဈ) ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵ ို ခန့်ထာဵမပီဵေနာ ် မမီစာဵသည် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ၎င်ဵ၏ 

တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵ ို ေအာင်ခမငစ်ွာ ထမ်ဵ ေဆာင်နိုငေ်စရန်အတွ ် လိအုပ်ေသာ ပစ္စည်ဵစာရင်ဵ နှငဴ် 

အချေ ်အလ ်မျောဵ ို ေပဵအပ်ရမည်ဴအခပင် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ  အခါအာဵေလျော်စွာ 

ေတာင်ဵ ခဳေသာ အခခာဵလိအုပ်သည်ဴ အ ူအညီမျောဵ ိုလည်ဵ မပျေ မ် ွ ် ေဆာင်ရွ ်ေပဵရမည်။ 

 (ည) ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵ ို ခန့်ထာဵရာတွင် ထိုသုိ္ဓခန့်ထာဵသည်ဴအချေနိ်နှင်ဴ လူမဲွခဳယူေစရန် 

ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်သည်ဴအချေနိ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိေုလျှာ ်လွှာ 

 ိုပလပ်သည်ဴအချေနိ် ာလအထိ   ာဵ ာလတွင် ပုဒ်မ ၂၇၁၊ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် 

သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ဋ) ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်တွင် မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ 

တစ်ဦဵ ို ခန့်ထာဵခခင်ဵ သည် ရပ်စဲေစရမည်- 

  (၁) ထိမုမီစာဵအေပ္ဒ ေလျှာ ်ထာဵသညဴ် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ 

အာဵပလပ်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာအရ မမီစာဵအာဵ 

လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ၊ 

  (၃) ထိုသုိ္ဓခန့်ထာဵမှု ို အခခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် ရပ်စဲေစရန် တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ ။ 

 (ဌ) မမီစာဵအာဵ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ ခဳခဲဴရလျှင် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်သည်ေနာင်တွင် 

လူမဲွ၏ပစ္စည်ဵ၌ပါသည်ခဖစ်ေစ၊ မပါသည်ခဖစ်ေစ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအခဖစ် ဤပုဒ်မတွင် ရည်ညွှန်ဵ 

ေဖာ်ခပထာဵချေ ်မျောဵအရ ၎င်ဵ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် 

၂၇၃။ ( ) မမီစာဵတစ်ဦဵ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရမှတပါဵ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ် 

ချေမှတ်သည်ဴအခါ လူမဲွခဖစ်သူ မမီစာဵသည် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ မိမိ၏ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် 



စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် ို လူမဲွခဖစ်မှုစတငသ်ည်ဴေန့မှစ၍ ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ နည်ဵ ဥပေဒ 

မျောဵခဖငဴ်သတ်မှတ်ထာဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ တငသွ်င်ဵရမည်။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည်- 

  (၁) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ လူမဲွခဖစ်သူမမီစာဵအေပ္ဒ တငရိှ်သည်ဴ တာဝန်မှ  င်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵနိုင်သည် 

သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ သတ်မှတ် ာလ ို တိုဵချေဲ့သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် ဤပုဒ်မအရ 

အပ်နှင်ဵ ထာဵေသာအခွငဴ်အာဏာ ို ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ   ျေငဴ်သုဳဵရန် ခငင်ဵဆိုလျှင် 

တရာဵရုဳဵသည် ထိအုခွငဴ်အာဏာ ို  ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) လူမဲွခဖစ်သူမမီစာဵသည်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ- 

  (၁) ဤပုဒ်မတွင် ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ထာဵေသာတာဝန် ို လုိ ်နာေဆာင်ရွ ်ရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် 

ခဖစ်ေစ၊ 

  (၂) လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ်တစ်ရပ် ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ သတ်မှတ် 

ချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ တငသွ်င်ဵခခင်ဵမခပုလျှငခ်ဖစ်ေစ။ 

   ၎င်ဵသည် ဤဥပေဒပါ ခပစ်ဒဏ်မျောဵချေမှတ်ခခင်ဵ ခဳရမည်ဴအခပင် တရာဵရုဳဵမေထမဲဴခမငခ်ပုမှုခဖငဴ်လည်ဵ 

အေရဵယူခခင်ဵ  ခဳထို ်ေစရမည်။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ၏ စဳုစမ်ဵေထာ ်လှမ်ဵမှုခပုရန် တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပိင်ုခွင်ဴမျောဵ 

၂၇၄။ ( ) ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရမပီဵေနာ ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ် ရမည်- 

  (၁) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ိုချေမှတ်ခခင်ဵမခပုမီ ာလအထိ လုပ်ေဆာငခ်ဲဴေသာ လူမဲွခဖစ်သူ 

မမီစာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် ေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵအပါအဝင် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှင်ဴ 

ေဆာငရ်ွ ်မှုမျောဵ  ို စုဳစမ်ဵေထာ ်လှမ်ဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ေတွ့ရှခိျေ ် ို တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ အစီရငခ်ဳတငခ်ပခခင်ဵ။ 

 (ခ) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရန်လိုအပ်ခခင်ဵ မရိှဟု ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  ထင်ခမင်ယူဆသညဴ်အခါ ပုဒမ်ခွဲ 

( ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မအရ တငခ်ပေသာ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ အစီရငခ်ဳစာသည် လူမဲွမှုခင်ဵမျောဵတွင် ဦဵစွာ 

အခမင်အာဵခဖငဴ် ခိုင်မာသည်ဴ သ ်ေသခဳချေ ်ခဖစ်ေစရမည်။ 

  လူမဲွခဖစ်သူမမီစာဵအာဵ အမျောဵခပည်သူေရှ့ေမှာ ်တွင် စစ်ေမဵခခင်ဵ 

၂၇၅။ ( ) လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်မပီဵချေနိ်မှစ၍ လူမွဲအခဖစ်ရပ်စဲသည်ဴ အမိန့် 

ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုမီ  ာလအတွင်ဵ မည်သညဴ်အချေနိ် ာလတွငမ်ဆို ထိလုူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵအာဵ အမျောဵ 

ခပည်သူေရှ့ေမှာ ်တွင် စစ်ေဆဵ  ာဵနာခွငဴ်ခပုရန် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ် 

ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵ  အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ မရှိလျှင် အမျောဵခပည်သူေရှ့ ေမှာ ်တွင် စစ်ေဆဵ 

  ာဵနာေပဵခွင်ဴခပုရန် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓသူ မမီရှင်အပါအဝင် ေ  ဵမမီ စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ 



ထ ်ဝ ်ထ ်မနည်ဵ ပိုငဆ်ိုင်သူမမီရှငမ်ျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ ်ခဖင်ဴ မမီရှငတ်စ်ဦဵ  

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှင်ဴအညီ ေတာင်ဵ ဆိုသညဴ် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ရရိှပါ  

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်လွှာ ို တင်သွင်ဵရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်လွှာ ို လ ်ခဳရရိှသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွခဖစ်သူမမီစာဵအာဵ 

သတ်မှတ်သည်ဴေန့ရ ်တွင် အမျောဵခပည်သူေရှ့ေမှာ ်၌ စစ်ေဆဵ  ာဵနာမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ညွှန်  ာဵ 

ရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိသုို္ဓသတ်မှတ်သည်ဴေန့ရ ်တွင် လူမဲွခဖစ်သူ မမီစာဵသည် လာေရာ ်ရမညဴ်အခပင် 

၎င်ဵပိုငဆ်ိုငေ်သာလပု်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ၊ ဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်ချေ ်မျောဵနှငဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵမှု ို ခဳယူရမည်။ 

 (ဃ) ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလမ်ျောဵသည် လူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵအာဵ အမျောဵခပည်သူေရှ့ေမှာ ်တွင် စစ်ေဆဵ  ာဵ 

နာရာ၌ မမီစာဵပိုင်ဆိုင်ေသာ ဆ ်သွယ်ေဆာငရ်ွ ်ချေ ်မျောဵ၊ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ 

မျောဵမေအာငခ်မငရ်သည်ဴ အေ  ာင်ဵရင်ဵ မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲခဖစ်သူ မမီစာဵအေပ္ဒ၌ စစ်ေဆဵ 

ေမဵခမန်ဵနိုင်သည်- 

  (၁) အတည်ခပုခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရေသာ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၊ 

  (၂) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊ 

  (၃) လူမွဲမှုခင်ဵ တွင် လူမွဲခဖစ်သူမမီစာဵအေပ္ဒ ေ  ဵမမီတငရှ်ိေ  ာင်ဵ သ ်ေသခပနိုင်သည်ဴ မမီရှင်မျောဵ။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵမှုတွင် လူမဲွခဖစ်သူမမီစာဵသည်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ 

အေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ တရာဵရုဳဵေရှ့သုိ္ဓ လာေရာ ်ရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် ၎င်ဵသည် ဤဥပေဒပါ 

ခပစ်ဒဏ် ိုချေမှတ်ခခင်ဵ ခဳရမည်ဴအခပင် တရာဵရုဳဵမေထမဲဴခမငခ်ပုမှုခဖငဴ်လည်ဵ အေရဵယူခခင်ဵ ခဳထို ်ေစရ 

မည်။ 

  လူမဲွခဖစ်သူမမီစာဵ  ေဆာင်ရွ ်ေပဵရမည်ဴ တာဝန်မျောဵ 

၂၇၆။ ( ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရပါ လူမွဲသည် ေအာ ်ပါတာဝန်မျောဵ ို 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်- 

  (၁) မိမိ၏လ ်ဝယ်တွငရိှ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵ ို တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ 

ခဳရသူထဳသုိ္ဓ လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မည်သညဴ်စစ်ေဆဵစီရင်မှုတွင်မဆို ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုခခင်ဵမှ  င်ဵလွတ်ခွငဴရ်ေသာ အေ  ာင်ဵ 

အရာမျောဵအပါအဝင် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ သ ်ဆိုင်မပီဵ ၎င်ဵ၏လ ်ဝယ် သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲမှု 

ေအာ ်တွငရိှ်ေနေသာ စာအုပ၊် စာရွ စ်ာတမ်ဵမျောဵနှင်ဴ မှတ်တမ်ဵမျောဵ ိုလည်ဵ 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသို္ဓ လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင်ပါဝင်သညဴ် အချေ ို ့ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵမှာ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ 

လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ရန် မခဖစ်နိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵခဖစ်သည်ဴ ိစ္စနှငဴ် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵခဖစ်ေ  ာင်ဵ  

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  ေတာင်ဵ ဆိုနိုငေ်သာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖစ်သည်ဴ  ိစ္စမျောဵတွင် ထိသိုု္ဓေသာ 

အရာဝတ္တုမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ အ ာအ ွယ်ေပဵရန်အတွ ် 



ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ  ခဳရသူ   ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ ေတာင်ဵ ဆိုသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵ 

အာဵလုဳဵ  ို ေဆာင်ရွ ် ေပဵရန်လူမွဲတွငတ်ာဝန်ရှိရမည်။ 

 (ဂ) လူမဲွသည်- 

  (၁) ၎င်ဵပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ၏ စာရင်ဵ နှင်ဴ အခခာဵလိုအပ်ေသာအချေ ်အလ ်မျောဵ ို ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ 

ခဳရသူထဳသုိ္ဓ ေပဵအပ်ရမည်ဴအခပင်၊ 

  (၂) ဤအပိုင်ဵပါ ရည်ရွယ်ချေ ်တစ်ရပ်အလို္ဓငှာ  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ ဆငဴဆ်ိုသည်ဴ  ိစ္စမျောဵတွင် 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအာဵ လာေရာ ် ူညီေဆာင်ရွ ်ေပဵရမည်။ 

 (ဃ) လူမွဲခဖစ်သူအေနခဖငဴ် လူမဲွအခဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵသည်ဴတိုငေ်အာင် ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

သည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (င) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ ခဳရသူသည် ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ 

ဤပုဒ်မအရသတ်မှတ်ထာဵေသာ တာဝန်မျောဵ ို လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် ၎င်ဵသည် ဤဥပေဒခဖငဴ် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ခပစ်ဒဏ ်ို ချေမှတ်ခခင်ဵ ခဳရမည်ဴအခပင် တရာဵရုဳဵမေထမဲဴခမင်ခပုမှုခဖင်ဴလည်ဵ 

အေရဵ ယူခခင်ဵ ခဳထို ်ေစရမည်။ 

အခန်ဵ (၄) 

လူမဲွမှုခင်ဵမ ှယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵ ခဳရသူမျောဵ ယဳုမတ်ှအပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ၏ ရာထူဵသ ်တမ်ဵ 

  ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၂၇၇။ ( ) မည်သူမဆို ဤဥပေဒအပုိင်ဵ  (၃) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ 

 ျေင်သူအခဖစ် မှတ်ပုဳတင်ထာဵခခင်ဵ မရိှလျှင် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ  

ခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ  မခဳထို ေ်စရ။ 

 (ခ) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵအခဖစ် ခန့်အပ်ရန် အခွငဴ်အာဏာ 

တွင် နှစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵထ ်ပုိေသာသူမျောဵ ို ပူဵတွဲယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်နိုင် 

သည်ဴ အခွငဴ်အာဏာလည်ဵပါဝငေ်စရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ထိုသုိ္ဓခန့်အပ်ရာ၌ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ  ခဳရသူမျောဵ 

သည် ပူဵတွဲေဆာငရွ် ်ေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵမှတစ်ဦဵသို္ဓ  ိုယ်စာဵလွှဲအပ်ေဆာင်ရွ ်နိုင်ေစရန် 

အခွငဴ်အာဏာ ို သတ်မှတ်ေပဵရမည်။ 

 (ဂ) အချေ ို ့ေသာအေခခအေနမျောဵ၌ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတစ်ဦဵအခဖစ် 

ခန့်ထာဵနိုင်ေ  ာင်ဵ  ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

  ထိခို ်ေစခခင်ဵမရိှေစရ။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ ုိ ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵခခင်ဵ၊ ရာထူဵေနရာလစ်လပ်ခခင်ဵ 

၂၇၈။ ( ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူတစ်ဦဵအာဵ တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရခဖစ်ေစ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ 

ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ ၎င်ဵအာဵ ရာထူဵမှဖယ်ရှာဵရန်  ျေင်ဵ ပေသာ မမီရှင် 

မျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵဆုဳဵခဖတ်ချေ ်အရခဖစ်ေစ ရာထူဵ မှ ဖယ်ရှာဵနိုင်သည်။ 



 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအာဵ အစာဵထိုဵခန့်အပ်ရန်အတွ ် ေ  ဵမမီစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ေလဵပုဳ 

တစ်ပုဳထ ်မနည်ဵ ပိုင်ဆိုင်သူမမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ ်ခဖငဴ် တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပို 

ေသာ မမီရှင်မျောဵ  အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ဆငဴေ်ခ္ဒေပဵရန် ေတာင်ဵ ဆိုလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ  

ဆငဴဆ်ိုလျှင် မမီရှငမ်ျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ ို ဆငဴေ်ခ္ဒရမည်။ 

 (ဂ) ဤဥပေဒအပိုင်ဵ (၃) အရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအခဖစ် ေဆာငရ်ွ ်ရန် သတ်မှတ် 

ထာဵေသာ အရည်အချေင်ဵ ရိှသူအခဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵပါ  တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ေသာ ယဳုမတှ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ရာထူဵ မှ ဖယ်ရှာဵေပဵရမည်။ 

 (ဃ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ရာထူဵ မှနုတ်ထွ ်ရာတွင် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ 

နည်ဵ လမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (င) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) အရ ေပဵပို္ဓေသာ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် ပုဒ်မ ၃၁၁ အရ 

မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ို  ျေင်ဵ ပခဲဴေ  ာင်ဵနှင်ဴ ယင်ဵ အစည်ဵအေဝဵတွင်ချေမှတ်ခဲဴ 

ေသာ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်မျောဵ ိုလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ခပရမည်။ 

 (စ) မမီစာဵအာဵ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့် ို ပယ်ဖျေ ်ခဲဴလျှင် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် 

ရာထူဵ မှ ဖယ်ရှာဵေပဵရမည်။ 

  တာဝန်မ ှရပ်စဲသွာဵခခင်ဵ 

၂၇၉။ ( ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵေသာ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ တာဝန်မှ 

ရပ်စဲမပီဵ ၎င်ဵ၏ေနရာ၌ အခခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ အစာဵထိုဵ ခန့်အပ်ခဲဴပါ  ထိတုရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် 

ေအာ ်ေဖာ်ခပပါ အချေနိ် ာလတစ်ရပ်ရပ်တွင် ၎င်ဵ၏ တာဝန်မျောဵသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေစရမည်- 

  (၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ မမီရှငမ်ျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵမှ ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် ၎င်ဵ၏ 

ေနရာသို္ဓ အစာဵထိုဵ ခန့်အပ်မပီဵခဖစ်ေ  ာင်ဵ  တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓသည်ဴအချေနိ်၊ 

  (၂) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ တရာဵရုဳဵ  ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် ယင်ဵ တရာဵရုဳဵ  ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် 

အမိန့်ချေမှတ်သည်ဴအချေနိ်။ 

 (ခ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ  ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာငေ်နစဉ်တွင် ၎င်ဵ 

အေနခဖင်ဴ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ စီမဳခန့်ခွဲမှုလပု်ငန်ဵမျောဵမှာ လ ်ေတွ့အာဵခဖင်ဴ မပီဵခပတ် 

သွာဵမပီခဖစ်ေ  ာင်ဵ  တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓခဲဴမပီဵေနာ ် တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ခဖငဴ် 

သတ်မှတ်သည်ဴအချေနိ်မှစ၍ ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေစရမည်။ 

 (ဂ) ေအာ ်ေဖာ်ခပပါ အချေနိ် ာလတစ်ရပ်ရပ်တွင် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ေသာ ယဳုမှတ်အပ်နှဳ 

ခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ်မှ ရပ်စဲခခင်ဵခဳရသူ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏ တာဝန်မျောဵသည် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေစရမည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵခဖငဴ် ရာထူဵ မှဖယ်ရှာဵရာ၌ ၎င်ဵ၏ တာဝန်ရှိမှုမှ  င်ဵလွတ် 

ခွငဴ်ေပဵခခင်ဵ နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ရာ ဆုဳဵခဖတ်သတ်မှတ်ထာဵခခင်ဵ  မရိှသညဴ် ိစ္စ သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိုသူ ေသဆုဳဵသွာဵသည်ဴ  ိစ္စတွင် ထိသူုသည် ရာထူဵ တာဝန်မှ ရပ်စဲသွာဵမပီဵခဖစ်ေ  ာင်ဵ  

နည်ဵ ဥပေဒနှငဴ် အညီ တရာဵရုဳဵသို္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵသညဴ်အချေနိ်၊ 



  (၂) မမီရှင်မျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵခဖင်ဴ ရာထူဵ မှ ဖယ်ရှာဵရာ၌ ၎င်ဵ၏တာဝန်ရိှမှုမှ  င်ဵလွတ် 

ခွငဴ်ေပဵခခင်ဵ နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ရာ ဆုဳဵခဖတ်ထာဵမပီဵခဖစ်သညဴ် ိစ္စ သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသူအာဵ 

တရာဵရုဳဵအမနိ့်ခဖငဴ် ရာထူဵမှ ဖယ်ရှာဵသည်ဴ ိစ္စ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၇၈ ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) အရ ရာထူဵမှ 

နုတ် ထွ ်သွာဵသညဴ် ိစ္စတို္ဓတွင် ထိသူု၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အေပ္ဒ တရာဵရုဳဵ  

ဆုဳဵခဖတ်သည်ဴအချေနိ်၊ 

  (၃) ရာထူဵမှ မိမဆိန္ဒအေလျော ် နုတ်ထ ွ်သည်ဴ ိစ္စတွင် တရာဵရုဳဵ  တစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် အမိန့် 

တစ်စုဳတစ်ရာ ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ မရှိလျှင် ၎င်ဵ၏ နုတ်ထွ မ်ှု စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴအချေနိ်၊ 

  (၄) ပုဒ်မ ၂၇၈ ပုဒမ်ခွဲ (င) အရ ရာထူဵေနရာ လစ်လပ်သည်ဴ ိစ္စတွင်- 

   (  ) ထိပုုဒ်မခွဲတွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵေသာ မမီရှင်မျောဵ အမပီဵ သတ် အစည်ဵအေဝဵ၌ ထိုသူ၏ 

တာဝန်မှ ရပ်စဲခခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍  င်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵရန် ဆုဳဵခဖတ်သတ်မှတ်ခဲဴခခင်ဵ မရှိလျှင် 

ထိုသူ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အေပ္ဒ တရာဵရုဳဵ  ဆုဳဵခဖတ်သည်ဴအချေနိ်၊ 

  (ခခ) ထိမုမီရှင်မျောဵ အမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ၌ ဆုဳဵခဖတ်သတ်မှတ်ခဲဴလျှင် ရာထူဵ တာဝန်မှ လစ်လပ် 

သွာဵသညဴ်အချေနိ်။ 

 (ဃ) မမီစာဵအာဵ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန် ချေမှတ်သည်ဴအမိန့် ို ပယ်ဖျေ ်ခဲဴရာတွင် ထိုသုိ္ဓ ပယ်ဖျေ ်ချေနိ်၌ 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ေနသူသည် ထိတုရာဵရုဳဵမှ ဆုဳဵခဖတ်သည်ဴအချေနိ်တွင် ၎င်ဵ၏ 

တာဝန်သည် ရပ်စဲေစရမည်။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအာဵ တာဝန်မှရပ်စဲသည်ဴ 

အခါ  လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို စီမဳခန့်ခွဲရာ၌ ၎င်ဵ၏ ခပုလုပ်မှုမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ် ွ ်မှုမျောဵနှင်ဴ 

စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵေ ာင်ဵ၊ အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် လုပ်ေဆာငသ်ည်ဴ ၎င်ဵ၏ 

အခပုအမူမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵေ ာင်ဵ  တငရိှ်ေသာ တာဝန်အာဵလုဳဵ သည် ဤပုဒမ်၏ အထ ်ပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် အချေနိ်မှစတင၍် ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေစရမည်။ 

 (စ) ဤပုဒမ်အရ တာဝန်မှရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေသာ တစ်စုဳတစ်ဦဵနှင်ဴပတ်သ ်၍ တရာဵရုဳဵ၏ ပုဒ်မ ၂၈၃ အရ 

လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာမျောဵ ို ဤပုဒ်မ  တာဵခမစ်ပိတ်ပငခ်ခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ၏ ရာထူဵေနရာလစ်လပ်ခခင်ဵ 

၂၈၀။ ( ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၏ ရာထူဵ ေနရာ လစ်လပ်သည်ဴအခါ ဤပုဒမ်နှငဴ်သ ်ဆိုငေ်စရ မည်။ 

 (ခ) ထိုလစ်လပ်ေနေသာ ရာထူဵ ေနရာတွင် တစ်စုဳတစ်ဦဵအာဵ ထပ်မဳခန့်အပ်မပီဵသည်ဴအချေနိ် ာလ အထိ 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ဂ) ထိုလစ်လပ်ေနေသာရာထူဵေနရာ ို ခန့်အပ်ရန်အလို္ဓငာှ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် မမီရှင်မျောဵ၏ 

အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ို ဆငဴေ်ခ္ဒနိုငမ်ပီဵ ပုဒ်မ ၂၉၅၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဇ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်နှငဴ်အညီ 

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ဆငဴေ်ခ္ဒရမည်။ 



 (ဃ) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီတစ်ရပ် ို ဖွဲ့ စည်ဵ တည်ေထာင်ထာဵခဲဴလျှင် တရာဵဝင် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် ထိလုစ်လပ်ေနေသာရာထူဵ  ို ခန့်အပ်ရန်အလို္ဓငှာ ထိမုမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ အစည်ဵ 

အေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵပရန် ဆငဴ်ဆိုနိုင်သည်။ 

 (င) အ ယ်၍ ထိုလစ်လပေ်နေသာရာထူဵ  ို ထိုသုိ္ဓခဖည်ဴတင်ဵခန့်အပ်ခခင်ဵမခပုခဲဴလျှင် တရာဵဝင် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵသည် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် 

ဆ ်လ ်ေဆာင် ရွ ်ရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ဤခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်သည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ  ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) 

နှငဴ် (ဃ) တို္ဓအရ အစည်ဵအေဝဵ ို ဆငဴေ်ခ္ဒနိုင်သည်ဴ အာဏာ ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

 (စ) ဤပုဒမ်ပါ လစ်လပ်ေနေသာရာထူဵ ဆိုသည်ဴ စ ာဵရပ်တွင် လူမွဲပိုငပ်စ္စည်ဵခဖစ်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယင်ဵ ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်နိုငေ်သာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၃၁၁ အရ ဆငဴေ်ခ္ဒေသာ မမီရှင် 

မျောဵ အမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ျေင်ဵ ပမပီဵေနာ ် ထိပုစ္စည်ဵ၏ ယဳုမှတ်အပန်ှင်ဵခခင်ဵ ခဳရသူ 

အခဖစ် ဆ ်လ ်ခန့်ထာဵရန်လိုအပ်ေနသည်ဴ ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူရာထူဵလည်ဵ ပါဝင်ေစရမည်။ 

ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူအာဵ   ပ်မတ်ခခင်ဵ 

  မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ 

၂၈၁။ ( ) ဤဥပေဒနှငဴ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖင်ဴ အပ်နှင်ဵထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာင် ရန် 

အလုိ္ဓငာှ မမီရှင်မျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်  ျေင်ဵ ပ၍ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵနှငဴ်အညီ မမီရှင် 

မျောဵေ ာ်မတီ ို ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာငန်ိုင်သည်။ 

 (ခ) မမီရှငမ်ျောဵ၏ အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတွင် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ေနရာ၌ တစ်စုဳတစ်ဦဵအာဵ 

ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် အစာဵထိုဵခန့်အပ်ခဲဴသည်ဴအခါမှတပါဵ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ  လူမွဲ၏ 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ေနသည်ဴ ာလအတွင်ဵ ထိအုစည်ဵအေဝဵခဖငဴ် မမီရှင်မျောဵ 

ေ ာ်မတီ ို တည်ေထာငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ေ ာ်မတီအာဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေပဵခခင်ဵ  မခပုရ။ 

  တရာဵရဳုဵမှ ယဳုမတ်ှအပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူအာဵ   ပ်မတ်ခခင်ဵ  

၂၈၂။ ( ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေဆာင်ရွ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ် ွ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် 

တစ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေ ျေနပ်မှုမရိှလျှင် လူမဲွ ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊ မမီရှင်မျောဵ ခဖစ်ေစ၊ အခခာဵအ ျေ ို ဵ 

သ ်ဆိုင်သူတစ်ဦဵ ခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုငမ်ပီဵ ယင်ဵ သို္ဓေလျှာ ်ထာဵမှုအေပ္ဒ 

တရာဵရုဳဵသည် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေဆာင်ရွ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ် ွ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် 

ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် တစ်ရပ်အာဵ အတညခ်ပုခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပယ်ဖျေ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ခပငဆ်င်ခခင်ဵ ခပုေစရန် 

အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သညဴ်အခပင် အခခာဵသငဴ်သည် ထင်ခမင်သည်ဴ အမိန့်မျောဵချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) လူမဲွခဖစ်မှုအရ ေပ္ဒေပါ ်လာေသာ  ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ညွှန်  ာဵေပဵနိုငရ်န် ယဳုမှတ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ဂ) တစ်ဦဵထ ်ပိုေသာ လူပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအေပ္ဒတွင် လူမဲွခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် 

ေလျှာ ်လွှာတစ်ရပ် တငသွ်င်ဵ ထာဵသည်ဴ ိစ္စ၌ ထိုသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ ခဳရသူမျောဵသည် ေ  ဵမမီ 

ေပဵဆပ်နိုင်ခခင်ဵ မရှိေသာ အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ၏ အစုဝင်မျောဵခဖစ်သည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် တရာဵမျှတ 



မည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆလျှင် ၎င်ဵတို္ဓ ို လူမဲွမှုခင်ဵတစ်ရပ်တည်ဵ၌ ပူဵတွဲ၍ ေဆာငရ်ွ ်ရန် ညွှန်  ာဵ 

နိုင်သည်။ 

 (ဃ) တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်ရှိေသာလူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူ သုိ္ဓမဟုတ် 

အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ၏ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵအ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူ တစ်ဦဵဦဵ၏ 

ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်မပီဵ ထိအုမိန့်တွင် အစုစပ် 

လုပ်ငန်ဵ၏ ပူဵတွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ နှငဴ် အစုဝငတ်စ်ဦဵချေင်ဵစီ၏ သီဵခခာဵပစ္စည်ဵမျောဵ ို 

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ တို္ဓနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ထည်ဴသွင်ဵညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ၏ တာဝန်ရိှမှုမျောဵ 

၂၈၃။ ( ) ဤပုဒ်မနှငဴ်အညီ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ- 

  (၁) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵတွင်ပါဝင်ေသာ ေငွေ  ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵ 

ပစ္စည်ဵတစ်စုဳတစ်ရာအာဵ အလဲွအသုဳဵခပုထာဵေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ဝယ်ရယူထာဵေ  ာင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ တို္ဓနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ တငခ်ပရန် တာဝန်ရှိေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ရာ၌ အလဲွသဳုဵစာဵခပုမှု 

သုိ္ဓမဟုတ် ယဳု  ည်အပ်နှဳမှု ို ချေ ို ဵေဖာ ်မှုေ  ာငဴ် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

ဆုဳဵရှုဳဵမှုတစ်ရပ် ေပ္ဒေပါ ်ေ  ာင်ဵ ၊ 

   တရာဵရုဳဵ  ေ ျေနပ်မှုရိှလျှင် တရာဵမျှတသည်ဟု ထင်ခမငသ်ည်ဴအတိုင်ဵ  ထိသုို္ဓေသာ ဥပေဒနှင်ဴ 

မညီေသာ မှာဵယွင်ဵေဆာငရွ် ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ယဳု  ည်အပ်နှဳမှု ို ချေ ို ဵေဖာ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵ 

တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်အတွ ် ေလျော်ေ  ဵေပဵေစရန်ခဖစ်ေစ၊ ထိပုစ္စည်ဵ၏ အ ျေ ို ဵအခမတ်အတွ ် 

ေငွေ  ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို ခပန်လည်ေပဵအပ်ေစရန်ခဖစ်ေစ၊ 

မူလအေနအထာဵသို္ဓ ခပန်လည်ထာဵရှိေစရန်ခဖစ်ေစ၊ 

တာဝန်ယစူာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ တငခ်ပေစရန်ခဖစ်ေစ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ အေပ္ဒ 

အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ချေမှတ်ေသာ အမိန့်တွင် တရာဵရုဳဵတွင် သငဴ်ေလျော်ေသာ အတိုဵနှုန်ဵ ို ထည်ဴသွင်ဵ 

သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် ထိုသုိ္ဓသတ်မှတ်ချေ ်သည် ဤပုဒ်မအရ မှတစ်ပါဵ 

ေပ္ဒေပါ ်လာေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

 (ဂ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထိပုစ္စည်ဵအတွ ် ထပမ်ဳခန့်ထာဵေသာ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ 

သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲ  ဤပုဒ်မအရ ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ သုိ္ဓရာတွင် လူမဲွ ိုယ်တိုင်မှ 

ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၇၉ အရ ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူ  ၎င်ဵ၏တာဝန်ရပ်စဲမပီဵမှ 

ေလျှာ ်ထာဵလျှင် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖင်ဴသာ ေလျှာ ်ထာဵရမည်။ 

 (ဃ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵတွင် မပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ခပုခွင်ဴရှိေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အေ  ာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်အရ ယဳု  ည်၍ 

ေဆာငရ်ွ ်ရာတွင် ၎င်ဵ  လ ်ဝယ်ထာဵခွင်ဴရိှေသာ ပစ္စည်ဵအာဵ သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 



စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ခပုရာမှ ၎င်ဵ၏ ေပါ္ဓေလျောဴမှုေ  ာငဴ် ေပ္ဒေပါ ်လာေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

နစ်နာမှုမျောဵမှတစ်ပါဵ အခခာဵေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှုတစ်ရပ်ရပ်နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မရိှ 

ေစရ။ ထို္ဓအခပင် ယင်ဵ အေနခဖငဴ် ထိပုစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထိပုစ္စည်ဵ ို ေရာင်ဵချေခခင်ဵ မှရရိှေသာ 

ေငွေ  ဵအန ် သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ေ  ာငဴ်  ုန် ျေေသာစရိတ် ို 

အာမခဳအခဖစ် လ ်ဝယ်ထာဵပိုင်ခွငဴ်ရိှသည်။ 

အခန်ဵ (၅) 

ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ၏ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴနှင်ဴတာဝန်မျောဵ 

နိဒါန်ဵ 

ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ၏တာဝန်မျောဵ 

၂၈၄။ ( ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵသည် ဤအခန်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှင်ဴအညီ 

လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို လ ်ေရာ ်ရယူ၍ ထုခွဲေရာင်ဵ ချေ ာ မမီရှင်မျောဵအာဵ ခွဲေဝေပဵရမည်ခဖစ်မပီဵ 

ထိုသုိ္ဓေဆာငရွ် ်ရာတွင် ၎င်ဵ၏ ိုယ်ပိုငဆ်င်ခခင်တုဳတရာဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵ၍ ဤဥပေဒပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

နှငဴအ်ညီ စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴရှိသည်။ 

 (ခ) ထုိလူမဲွမှုခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာငန်ိုင်ရန်အလို္ဓငှာ တရာဵဝင် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ   ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ ေတာင်ဵ ခဳလာသညဴ်အခါ တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ေသာ 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ရမည်- 

  (၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓ အချေ ်အလ ်မျောဵတငခ်ပခခင်ဵ ၊ 

  (၂) စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵနှငဴအ်ခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ ို တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသုိ္ဓ တငခ်ပခခင်ဵ ၊ လိုအပ် 

သလိုအစစ်ခဳခခင်ဵ နှငဴ်၊ 

  (၃) အခခာဵလိုအပ်ေသာ အ ူအညီမျောဵေပဵခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ တရာဵဝင်ရာထူဵ အမည် ို သဳုဵစွဲရာတွင် လိ ု်နာရမည်ဴ ပုဳစဳ ို 

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

လူမဲွပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ သိမ်ဵယူခခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵခခင်ဵနှင်ဴ ထုခဲွေရာင်ဵချေခခင်ဵ 

  လူမဲွပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ယဳုမတ်ှအပ်နဳှခခင်ဵ ခဳရသူထဳ လွှဲေခပာင်ဵေရာ ်ရိှခခင်ဵ 

၂၈၅။ ( ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ် ိုခဖစ်ေစ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ ိုခဖစ်ေစ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ အခဖစ် 

ခန့်ထာဵသည်နှငဴ်တစ်မပိုငန် ် ထိသူုသည် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵအာဵ တရာဵဝငစ်ီမဳခန့်ခွဲခွငဴ် ရိှေစ ရမည်။ 

 (ခ) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵခဖစ်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ တွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵအခဖစ်ပါဝင်ေသာ မည်သည်ဴ 

ပစ္စည်ဵ ိုမဆို ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ လွှေဲခပာင်ဵအပ်နှဳရာတွင် တရာဵဝင်စာချေုပ်ခဖငဴ် ေပဵအပ် 

ခခင်ဵ ၊ လွှေဲခပာင်ဵ ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အပ်နှဳခခင်ဵ မခပုေသာ်လည်ဵ ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွှေဲခပာင်ဵအပ်နှဳမပီဵခဖစ် 

သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

  လူမဲွခဖစ်မပီဵေနာ ်ရရိှလာေသာပစ္စည်ဵမျောဵ 



၂၈၆။ ( ) လူမဲွခဖစ်မှုစတငမ်ပီဵေနာ ် လူမွဲ  ရရိှေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်ခဳပိငုဆ်ိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵ 

တစ်ရပ်ရပ် ို လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵအခဖစ် လ ်ေရာ ်လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ရန် ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူသည် 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေရဵသာဵေပဵပို္ဓ၍ ေတာင်ဵ ခဳနိုငသ်ည်။ 

 (ခ) သုိ္ဓရာတွင် ေအာ ်ပါပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေတာင်ဵ ခဳပိငုခ်ွငဴ်မရိှေစရ- 

  (၁) ဤဥပေဒအရ ဖယ်ထုတ်ရမညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ 

  (၂) အခခာဵတည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵအခဖစ်မှ ဖယ်ထုတ်ရမည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မအရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓမပီဵ သည်ဴအခါ ထိစုာတွင် ေဖာ်ခပေတာင်ဵ ခဳထာဵေသာ 

ပစ္စည်ဵသည် လူမွဲပိငု်ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵအခဖစ် ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွှေဲခပာင်ဵ ေရာ ်ရိှသွာဵသည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိပုစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴသည် ထိပုစ္စည်ဵ 

မျောဵ ို လူမဲွ  လ ်ဝယ်ရရိှခဲဴသည်ဴအချေနိ် သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်ခဳပိုငဆ်ိုငခ်ဲဴသည်ဴ အချေနိ်မှစတင၍် ရရိှခဲဴ 

သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

 (ဃ) ဤပုဒမ်အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ေပဵပို္ဓခခင်ဵမခပုမီ ခဖစ်ေစ ေပဵပို္ဓမပီဵေနာ ်တွငခ်ဖစ်ေစ 

အ ယ်၍ လူမွဲခဖစ်မှု ို မသိရိှဘဲ- 

  (၁) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ထိပုစ္စည်ဵအာဵ သေဘာရိုဵခဖငဴ် တန်ရာတန်ဖိုဵေပဵ၍ ဝယ်ယူ ာ 

လ ်ဝယ်ရယူထာဵလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵသည် သေဘာရိုဵခဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်ခဲဴလျှင် 

   ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထိုသူ သုိ္ဓမဟုတ် ဘဏ်လုပ်ငန်ဵရှင် သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵတို္ဓထဳမှ ပိုင်ဆိုငမ်ှု 

ဆ ်ခဳရယူထာဵသူအာဵ ဆန့် ျေင၍် ဤပုဒ်မအရ  ုစာဵခွငဴ်မရိှေစရ။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရ ပစ္စည်ဵဆိုေသာ စ ာဵရပ်တွင် လူမဲွ၏ဝငေ်ငွအစိတ်အပိုင်ဵ အခဖစ် ပုဒ်မ ၂၈၉ အရ 

အမိန့်ချေမှတ်နိုငေ်သာပစ္စည်ဵပါဝငခ်ခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

  တန်ဖုိဵမျောဵခပာဵသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူထဳ လွှဲေခပာင်ဵေရာ ်ရိှခခင်ဵ 

၂၈၇။ ( ) လူမဲွ၏ ဖယ်ထုတ်ရမညဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ တို္ဓအန ်မှ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် အာဵ 

ေရာင်ဵချေ၍ရနိုငေ်သာ တန်ဖိုဵသည် ထိပုစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ တို္ဓအန ်မှ ပစ္စည်ဵ 

တစ်ရပ်အတွ ် အစာဵထိုဵအသဳုဵခပုနိုငသ်ည်ဴ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်၏ တန်ဖိုဵထ ်သိသာစွာ ေ ျော်လွန်ေန 

ေ  ာင်ဵ  ေပ္ဒေပါ ်လျှင် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် ထိပုစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ တို္ဓအန ်မှ 

ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵအခဖစ်ေပဵအပ်ရန် စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓ 

ေတာင်ဵ ခဳနိုင်သည်။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မအရ လူမဲွခဖစ်သထူဳသို္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ေပဵပို္ဓမပီဵေသာအခါ ထိအုေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင် 

ေဖာ်ခပေတာင်ဵ ခဳထာဵေသာပစ္စည်ဵသည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵ တစ်ရပ်အခဖစ် 

ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွှေဲခပာင်ဵေရာ ်ရှိသွာဵသည်ဟု မှတ်ယရူမည်ခဖစ်မပီဵ ထိပုစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ ၏ စီမဳခန့်ခွဲခွင်ဴသည် လူမဲွခဖစ်မှု ို မသိရိှဘဲ ထိပုစ္စည်ဵအာဵ သေဘာရိုဵခဖငဴ် 



တန်ရာတန်ေ  ဵေပဵ၍  ဝယ်ယူခဲဴသူအေပ္ဒတွင်မှတပါဵ လူမဲွခဖစ်မှု စတင်သည်ဴအချေနိ်မှစ၍ 

စတငသ်ည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မအရ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွှေဲခပာင်ဵ ေရာ ်ရိှသွာဵေသာ ပစ္စည်ဵ 

တစ်ရပ်ရပ်အတွ ် သငဴ်ေလျော်သညဴ် အစာဵထိုဵပစ္စည်ဵ ို လူမဲွ ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵ၏ ိုယ်စာဵခဖစ် 

ေစ ဝယ်ယူရာ၌ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်သည်ဴ ေငွေ  ဵမှ ေပဵေချေရမည်။ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၏ 

အေပ္ဒတွင် တငရှ်ိေနေသာ ဤပုဒ်မခွဲအရ ေပဵေချေရန် တာဝန်သည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို ရထိ ု်ခွငဴ် 

ရိှသူမျောဵထဳသို္ဓ ခွဲေဝေပဵရာတွင် လုပ်ေဆာင်ရန် တငရိှ်ေနေသာ အခခာဵေသာ ေပဵရန်တာဝန်မျောဵ 

အန ်မှ ဦဵစာဵေပဵတာဝန်ခဖစ်ေစရမည်။ 

 (ဃ) ဤပုဒမ်အလို္ဓငှာ ပစ္စည်ဵတစ်ခု၏ လိုအပ်ချေ ်မျောဵ ို အခခာဵပစ္စည်ဵတစ်ခု   ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီ 

ေလျော်စွာ လုလဳုေဳလာ ်ေလာ ် ခဖည်ဴဆည်ဵေဆာငရွ် ်ေပဵနိုင်မှုရှိလျှင် ထိုပစ္စည်ဵသည် 

အခခာဵပစ္စည်ဵ တစ်ရပ်အတွ ် သငဴ်ေလျောေ်သာ အစာဵထိုဵပစ္စည်ဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  ပုဒ်မ ၂၈၆ သုိ္ဓမဟုတ် ၂၈၇ အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပုိ္ဓရမည်ဴ  ာလသတ်မှတ်ချေ ် 

၂၈၈။ ( ) တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်အရမှတစ်ပါဵအေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် 

ေပဵပို္ဓခခင်ဵ မခပုရ- 

  (၁) ပုဒ်မ ၂၈၆ အရ ပစ္စည်ဵ ို လူမဲွ လ ်ေရာ ်ရယူပိုငဆ်ိုငေ်  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်ခဳပိုင်ဆိုင် 

ေ  ာင်ဵ  ို ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  စတငသိ်ရှိသည်ဴေန့မှစ၍ ၄၂ ရ ် ုန်ဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၂၈၇ အရ ထိုပစ္စည်ဵရိှေ  ာင်ဵ  ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ စတင်သိရှိသည်ဴေန့မှစ၍ ၄၂ ရ ် 

 ုန်ဆုဳဵသွာဵခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ဤပုဒမ်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငာှ- 

  (၁) ထိပုစ္စည်ဵရှိေ  ာင်ဵ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူမှ စတငသိ်ရိှသည်ဟုဆိုရာတွင် ပထမယဳုမတှ် အပ်နှဳ 

ခခင်ဵ ခဳရသူ  သိရိှခဲဴသည်ဴအချေနိ်သည် ၎င်ဵ ို ဆ ်ခဳေသာယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  သိရိှသည်ဴ 

အချေနိ် ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  (၂) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် မသ ်ဆိုင်ေသာ ိစ္စရပ်ခဖစ်ပါ ၊ တစ်စုဳတစ်ဦဵမှ သိရှိခဲဴခခင်ဵသည် ယဳုမှတ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ခန့်ထာဵခခင်ဵ မခဳရမီ သိရိှခဲဴခခင်ဵခဖစ်လျှင် 

၎င်ဵအာဵခန့်ထာဵသည်ဴေန့တွင်မှသာ သိရိှေ  ာင်ဵနှင်ဴ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် ခန့်ထာဵခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် ထိသုို္ဓ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ် 

ခန့်ထာဵသည်ဴအချေနိ်တွင်မှ သိရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  လူမဲွ၏ဝင်ေငမွျောဵမှ ေ  ဵမမီမျောဵ ုိ ေပဵဆပ်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ 

၂၈၉။ ( ) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် ထိအုမိန့်အတည်ခဖစ်ေနသည်ဴ အချေနိ် 

 ာလအတွင်ဵ လူမဲွ၏ ဝငေ်ငွမျောဵအန ်မှ တရာဵရုဳဵ သတ်မှတ်ေသာ ပမာဏ ို လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵ 

စာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ၍ လူမဲွ၏ ေ  ဵမမီအတွ ် ေပဵဆပ်ေစရန် ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 



 (ခ) ထိဝုငေ်ငွမှေပဵေဆာငရ်န်အမိန့် ို လူမဲွခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵ မရှိမီ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ 

ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရသာချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ထိုသုိ္ဓအမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် လူမွဲနှင်ဴ ၎င်ဵမိသာဵစု၏ စာဵဝတ်ေနေရဵအတွ ်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ  

ဆီေလျော်သည်ဴ ေငွပမာဏထ ် ေလျောဴနည်ဵေစသည်အထိ ဝငေ်ငွမျောဵမှ ေပဵဆပ်ေစသည်ဴအမိန့် ို 

ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုရ။ 

 (ဃ) ဤပုဒမ်အရ ေအာ ်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) ထိအုမိန့်တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေငွပမာဏ ို လူမဲွ  ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ ေပဵေချေ 

ေစခခင်ဵ ၊ 

  (၂) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  လူမဲွထဳသို္ဓ ေပဵရန်ရိှေသာ ထိေုငွပမာဏ ို လူမွဲထဳသုိ္ဓ ေပဵေချေခခင်ဵ  မခပု 

ေစဘဲ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသုိ္ဓ တို ်ရို ်ေပဵေချေေစခခင်ဵ။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရ အမိန့်ချေမှတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွ၏ ဝငေ်ငွအေပ္ဒတရာဵမ ျေငဴ်ထုဳဵ ဥပေဒအရ 

ဝရမ်ဵ ပ်ထာဵေသာ အမိန့်အာဵ င်ဵ လွတ်ခွငဴ်ေပဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ခပငဆ်င်ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵခပုနိုင်သည်။ 

 (စ) ဤပုဒမ်ပါအမိန့်အရ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  လ ်ခဳရရိှထာဵေသာ ေငွပမာဏအာဵ လူမဲွပိုင် 

ပစ္စည်ဵအခဖစ် မှတ်ယရူမည်။ 

 (ဆ) ဤပုဒ်မအရချေမှတ်ေသာ ဝငေ်ငွမျောဵမှ ေပဵဆပ်ေစသည်ဴ တရာဵရုဳဵအမနိ့်တွင် ထိအုမိန့် အတည် 

ခဖစ် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုရိှရမည်ဴ ာလ ို ထညဴ်သွင်ဵ ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိသု ်တမ်ဵ 

 ာလသည် ထိုအမိန့်ချေမှတ်သည်ဴေန့မှ ၃ နှစ်ထ ေ် ျော်လွန်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

 (ဇ) လူမဲွအာဵလူမဲွခဖစ်မှု ရပ်စဲခခင်ဵ မခပုမီခဖစ်ေစ၊ ရပ်စဲမပီဵေနာ ်တွငခ်ဖစ်ေစ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ 

သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲ၏ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒ်မအရ ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဝငေ်ငွမှ 

ေပဵဆပ် ေစသည်ဴ အမိန့် ို ခပငဆ်ငေ်ခပာင်ဵလဲနိုင်သည်။ 

 (ဈ) ဤပုဒမ်အလို္ဓငှာ လူမဲွ၏ ဝငေ်ငွဟုဆိုရာတွင် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် လုပ် ိုငေ်ဆာင်ရွ ်မှု နှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် ရာထူဵ တစ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် အလုပ်အ ိုငတ်စ်ရပ် 

နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်နှင်ဴ ပင်စငအ်စီအစဉ်တစ်ရပ်အရ ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ် အပါ  

အဝင် အခါအာဵေလျော်စွာ လူမဲွ  ရထိ ု်ခွငဴ်ရိှေသာ ဝငေ်ငွသေဘာသဘာဝရိှသညဴ် ေငွေပဵေချေမှု 

အာဵလုဳဵ ပါဝင်သည်။ 

  ဝင်ေငွမှ ေပဵဆပ်ေစရန် သေဘာတူစာချေုပ် 

၂၉၀။ ( ) ဤပုဒ်မအရ ဝငေ်ငွမှ ေပဵဆပ်ေစရန် သေဘာတူစာချေုပ်ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ် 

တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမဲွနှငဴ် ၎င်ဵ၏ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတို္ဓအ  ာဵ သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွနှငဴ် 

တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵတို္ဓအ  ာဵ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵချေုပ်ဆိုသညဴ် သေဘာတူညီချေ ် ို ဆိုသည်- 



  (၁) သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချေနိ် ာလတစ်ခုအတွင်ဵ လူမဲွမှရရိှလာေသာ ဝငေ်ငွမျောဵအန ်မှ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာေငွပမာဏ သုိ္ဓမဟုတ် အချေ ို ဵအစာဵတစ်ရပ်နှငဴ်ညီမျှေသာ ေငွပမာဏ ို 

ယဳုမတှ် အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ေပဵဆပ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချေနိ် ာလတစ်ခုအတွင်ဵ လူမဲွထဳသုိ္ဓ တစ်စုဳတစ်ဦဵ  ေပဵဆပ်ရန်ရိှေသာ 

ေငွမျောဵအန ်မှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏ သုိ္ဓမဟုတ် အချေ ို ဵအစာဵတစ်ရပ်နှငဴ် ညီမျှေသာ 

ေငပွမာဏ ို ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ေပဵဆပ်ေစခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  သေဘာတူညီချေ ်မျောဵအာဵ ဝငေ်ငွမေှပဵဆပ်ေစသည်ဴ အမိန့်တစ်ရပ်ခဖစ်ဘိ 

သ ဲဴသုိ္ဓ ဥပေဒနှင်ဴအညီ အတညခ်ပုေဆာင်ရွ ်နိုငသ်ည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  သေဘာတူစာချေုပ် အတည်ခဖစ်ေနသည်ဴ ာလအတွင်ဵ  တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွ၏ 

ဝငေ်ငွအေပ္ဒ တရာဵမ ျေငဴ်ထုဳဵဥပေဒအရ ဝရမ်ဵ ပ်ထာဵေသာအမိန့်အာဵ  င်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ခပငဆ်ငေ်ခပာင်ဵ လဲခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မ ၂၈၉ ပုဒမ်ခွဲ (စ) နှငဴ် (ဈ) တို္ဓပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ဝငေ်ငွမှ ေပဵဆပ်ေစသည်ဴ အမိန့် 

အေပ္ဒအ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သ ဲဴသို္ဓ ဝငေ်ငွမှေပဵဆပ်ေစရန် သေဘာတူစာချေုပ် အေပ္ဒတွငလ်ည်ဵ 

အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစရမည်။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  သေဘာတူစာချေုပ်တွင် ထိုသေဘာတူညီချေ ်အတည်ခဖစ် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ် 

မှုရိှရမည်ဴ ာလ ို ထညဴ်သွင်ဵ ေဖာ်ခပသတ်မှတ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိသု ်တမ်ဵ  ာလသည် 

ထိုသေဘာတူ စာချေုပ်ချေုပ်ဆိုသညဴ်ေန့မှ ၃ နှစ်ထ ် ေ ျော်လွန်ခခင်ဵ မရှိေစရ။ 

 (စ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  သေဘာတူစာချေုပ် ို ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်အရ ပုဒမ်ခွဲ (င) နှငဴ် အညီ 

ခပငဆ်င်ေခပာင်ဵလဲနိုင်သည်- 

  (၁) သ ်ဆိုင်သူမျောဵ  စာခဖငဴ်ေရဵသာဵထာဵေသာ သေဘာတူညီချေ ်အရ ခပငဆ်င်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) လူမဲွ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် 

အရ တရာဵရုဳဵအမနိ့်ခဖငဴ် ခပငဆ်ငခ်ခင်ဵ ။ 

 (ဆ) ပုဒမ်ခွဲ (စ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ထိုသေဘာတူစာချေုပ် ို ခပငဆ်င်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည်- 

  (၁) ဝငေ်ငွမှေပဵဆပ်ေစရန်အမိန့်တွင် ထည်ဴသွင်ဵချေမှတ်နိုငခ်ခင်ဵ မခပုနိုင်သည်ဴ စည်ဵ မျေဉ်ဵသတ်မှတ် 

ချေ ်မျောဵ ို ထညဴ်သွင်ဵ ရန် ခပငဆ်င်ခခင်ဵ မခပုရ၊ 

  (၂) သုိ္ဓရာတွင် ပုဒ်မ ၂၈၉ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု ို ေရှာင်ရှာဵရန်အတွ ် ခပငဆ်င် 

ရန်လိုအပ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆေသာ အတိုင်ဵ အတာအထိ ဝငေ်ငွမျောဵေပဵေဆာင်ရန် သေဘာတူ 

စာချေုပ် ို ခပငဆ်င်ရန်ခွင်ဴခပုနိုင်သည်။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ    ပ်မတ်ခခင်ဵ 

၂၉၁။ ( ) ခန့်အပ်ခခင်ဵခဳရသည်နှငဴ် တစ်မပိုင်န ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် လူမဲွ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ၊ ပိုင်ဆိုငေ်သာအရာမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏  ပ်မတ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ 



လ ်ဝယ်တွင်ရိှေသာ အရာမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ ို 

လ ်ေရာ ်ရယူရမည်။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  ဤပုဒ်မအရ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ ို 

လ ်ေရာ ်ရယူခခင်ဵ အေပ္ဒ လူမဲွ အခွငဴ်အေရဵ တစ်စုဳတစ်ရာ ေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ်မရှိေစရ။ 

 (ဂ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလ ်ဝယ်ထာဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵခခင်ဵ 

ခပုရာ၌ တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ေသာပစ္စည်ဵထိန်ဵ တစ်ဦဵ ဲဴသုိ္ဓ မှတ်ယူရမည်ဴအခပင် ထိလု ်ဝယ် ထာဵရိှ 

ခွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴ ိုရရိှေစရန် တရာဵရုဳဵ  အတညခ်ပု ေဆာငရွ် ်ေပဵနိုင်သည်။ 

 (ဃ) လူမွဲပိုငပ်စ္စည်ဵ၌  ုမ္ပဏီတစ်ခုရိှ စေတာဴရှယ်ယာ သုိ္ဓမဟုတ် ရှယ်ယာမျောဵခဖစ်ေစ၊ သေဘောပိုင် 

ဆိုင်မှု ရှယ်ယာမျောဵခဖစ်ေစ၊  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် ရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် လူတစ်ဦဵ၏ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵတွင် 

ရိှသညဴ် လွှေဲခပာင်ဵ နိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖစ်ေစ ပါဝင်ေနသညဴ်အခါ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ 

သည် မမီစာဵ  လူမဲွအခဖစ်ခဳယူခခင်ဵ မခပုခဲဴလျှင် ၎င်ဵအေနခဖငဴ်  ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်နိုင်မည်ခဖစ်ေသာ 

တူညီသညဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ် အတိုင်ဵ အတာအထိ ထိပုစ္စည်ဵအာဵ လွှေဲခပာင်ဵ ရန် အခွငဴ်အေရဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵ 

ေဆာငရ်ွ ်နိုင်သည်။ 

 (င) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်တွင် ဥပေဒအရ အတညခ်ပုေဆာငရ်ွ ်နိုငေ်သာ အခွငဴ် 

အေရဵတစ်ရပ်ရပ် ပါဝငေ်နလျှင် ယင်ဵ တို္ဓသည် ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူထဳ ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွှေဲခပာင်ဵ 

ေရာ ်ရိှသွာဵမပီခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ထိုသုိ္ဓ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ဦဵစာဵေပဵခဳရ 

မှု ို  ာ ွယ်ရန်အတွ ် လွဲှေခပာင်ဵ ေရာ ်ရိှမှုသည် လူမဲွ ိုယ်တိုင်ထဳမှ လွှေဲခပာင်ဵရရိှသည်ဴ ိစ္စ၌ 

လိအုပ်သည်ဴအခါမှ တစ်ပါဵအေ  ာင်ဵ   ာဵရန် လိအုပ်ခခင်ဵမရိှေစရ။ 

 (စ) လူမွဲပိငု်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေနေသာ  ုန်စည်တစ်ရပ် ို တစ်စုဳတစ်ဦဵ  အေပါင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵအာမခဳပစ္စည်ဵအခဖစ်  ိုင်ေဆာင်လ ်ဝယ်ထာဵရှမိပီဵ ပုဒ်မ ၂၇၁ ပုဒမ်ခွဲ (င) အရ ယင်ဵ ပစ္စည်ဵ 

နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓခဲဴခခင်ဵ မရှိသည်ဴ ိစ္စတွင် ယဳုမှတ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထို ုန်စည်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမဲွ၏ ခပန်လည်ေရွဵနုတ်ခွငဴ ်ို  ျေငဴ်သဳုဵေဆာင် 

ရွ ်နိုင်သည်။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ လွှဲေခပာင်ဵ ေပဵရန်တာဝန် 

၂၉၂။ ( ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  လ ်ေရာ ်ရယူရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ စာအုပ် 

စာတမ်ဵမျောဵနှငဴ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ ို ေအာ ်ပါပဂု္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ  လ ်ဝယ်ရယူထနိ်ဵသမိ်ဵ 

ထာဵလျှင် ထိသူုသည် ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ရမည်- 

  (၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊ 

  (၂) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵ ခဳရသူ၊ 

  (၃) ဤဥပေဒအပိုင်ဵ (၆) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ  ုမ္ပဏီအခဖစ်မှတ်ပုဳတငထ်ာဵခခင်ဵ မရိှသည်ဴ 

မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ခဖစ်သည်ဴ လူမဲွနှငဴ်ပတ်သ ်၍ ခပန်လည်ထူ 

ေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵအခဖစ် ေဆာင်ရွ ်ေနသူ။ 



 (ခ) ဘဏ်လုပ်ငန်ဵရှင်ခဖစ်ေစ၊ လူမဲွအတွ ် ၎င်ဵ၏ ိုယ်စာဵပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို  ိုင်ေဆာင်ထာဵသူ 

သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ေအဵဂျေငဴ်သည် ၎င်ဵ၏လ ်ဝယ် သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ ်တွင်ရိှေသာ 

လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵ အခဖစ်ရိှေနသည်ဴအရာမျောဵနှငဴ်တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ လူမဲွ 

သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ ို ဆန့် ျေင၍် လ ်ဝယ်ထာဵခွငဴ်မရိှေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ  ို 

ယဳုမတှ် အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသို္ဓ လ ်ေရာ ်လွှေဲခပာင်ဵေပဵအပ်ရမည်။ 

 (ဂ) မည်သူမဆို  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ ို 

လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရန် ပျေ ် ွ ်လျှင် ဤဥပေဒပါ ခပစ်ဒဏ် ို ချေမှတ်ခခင်ဵ ခဳရမည်ဴအခပင် တရာဵရုဳဵ 

မေထမဲခဴမငခ်ပုမှုခဖင်ဴလည်ဵ အေရဵယူခခင်ဵခဳထို ်ေစရမည်။ 

  လူမဲွ၏ေနအိမ်အေပ္ဒတွင် ေ  ဵမမီတာဝန်တင်ရိှခခင်ဵ 

၂၉၃။ ( ) လူမဲွ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ ်ရိှအိမ်ေထာင်ဖ ် သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ယခငအ်ိမ်ေထာငဖ် ် 

တစ်ဦဵဦဵ  လ ်ရိှေနထိငု်လျေ ်ရိှေသာ ေနအမိ်ဥပစာသည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေနမပီဵ 

ထိပုစ္စည်ဵ ို ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  လတ်တေလာထုခွဲေရာင်ဵ ချေခခင်ဵ  မခပုနိုင်သည်ဴ အေနအထာဵ 

တွင် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထိပုစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ေ  ဵမမီတာဝန်တငရိှ်ေ  ာင်ဵ  အမိန့်ချေမှတ် 

ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်ထာဵသခဖငဴ် တရာဵရုဳဵ  ဤပုဒ်မအရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်လျှင် 

ထိေု  ဵမမီတာဝန်မှရရိှမည်ဴ အ ျေ ို ဵအခမတ်သည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေစရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိပုစ္စည်ဵ 

ထဲမှ တာဝန်တငရိှ်ေနသည်ဴ ေ  ဵမမီပမာဏ ို အခခာဵေသာနည်ဵခဖငဴ် ေပဵဆပ်နိုင်စွမ်ဵမရိှလျှင် ထုိ 

အ ျေ ို ဵအခမတ် ို အခါအာဵေလျော်စွာ အတည်ခပုေဆာငရ်ွ ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) တွင်ပါရိှေသာပစ္စည်ဵေပ္ဒတွင် တာဝန်တင်ရိှေနသည်ဴ ေ  ဵမမီပမာဏဆိုသည်မှာ ထုိ 

အမိန့်ချေမှတ်သည်ဴေန့ရ ်တွင် ထိပုစ္စည်ဵ၌ တင်ရိှေနေသာ ေ  ဵမမီအခဖစ် ယင်ဵ အမိန့်၌ ေဖာ်ခပပါရိှ 

ေသာ ေ  ဵမမီပမာဏ ို ဆိုလိုသည်။ 

 (ဃ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳ တရာဵဝင် လွှေဲခပာင်ဵေရာ ်ရှိေ  ာင်ဵ ဤပုဒ်မအရ ချေမှတ်ေသာ 

အမိန့်တွင် ထိပုစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တငရ်ှိေနသည်ဴ ေ  ဵမမီတာဝန်နှငဴ် ယခင် တငရ်ှိေနသည်ဴ 

ေ  ဵမမီတာဝန်မျောဵ ို ေခဖရှင်ဵေဆာင်ရွ ်မပီဵသည်ဴအခါ ထိပုစ္စည်ဵသည် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵ မှ ရပ်စဲမပီဵ လူမဲွထဳသို္ဓ 

တရာဵဝင်လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ေ  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပရမည်။ 

လ ်ဝယ်ရယူရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီတာဝန်တင်ရိှထာဵရန်အတွ ် ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵနှင်ဴ ေနအိမ် 

တန်ဖုိဵေလျောဴနည်ဵေနခခင်ဵ 

၂၉၄။ ( ) လူမဲွခဖစ်မှု စတငသ်ည်ဴေန့ရ ်၌ လူမွဲ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ ်ရိှအမိ်ေထာင်ဖ ် သုိ္ဓမဟုတ် 

၎င်ဵ၏ ယခင်အမိ်ေထာင်ဖ ် တစ်ဦဵဦဵ  အဓ ိအာဵခဖငဴ် တစ်ခုတည်ဵေသာ ေနထိငုရ်ာ ေနအမိ် 

အခဖစ် ေနထိငုလ်ျေ ်ရှိေသာ ဥပစာတစ်ခုတွင်ရှိသည်ဴ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴတစ်ရပ်သည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် 

ပါဝင်ေနမပီဵ ထိပုစ္စည်ဵ ို ေရာင်ဵချေရန် သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ေရာ ်ရရိှရန်အတွ ် အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ် 



ေပဵရန် သုိ္ဓတည်ဵမဟုတ် ထိပုစ္စည်ဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၂၉၃ အရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵရန် 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  ေလျှာ ်ထာဵသညဴ်အခါ ဤပုဒမ်သည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ထိပုစ္စည်ဵ၌ လူမဲွပိုင် အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်တန်ဖိုဵသည် ဤပုဒ်မအလို္ဓငှာ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် ခပဋ္ဌာန်ဵ 

သတ်မှတ်ေသာ ပမာဏထ ်ေလျောဴနည်ဵေနလျှင် တရာဵရုဳဵသည် တင်သွင်ဵေသာေလျှာ ်လွှာ ို 

ပလပ်ရမည်။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ၏ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၂၉၅။ ( ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် 

ေအာ ်ပါလုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်နိုင်သည်- 

  (၁) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှင်ဴ ချေ ို ဵေဖာ ်ဆန့် ျေငခ်ခင်ဵ မရိှေစဘဲ လုပ်ငန်ဵ ို အ ျေ ို ဵရိှစွာခဖင်ဴ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵနိုင်ေစရန်အတွ ် ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူ  လူမဲွ၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

တစ်ရပ်ရပ် ို ဆ ်လ ်လည်ပတ်ေစရန် ေဆာငရွ် ်ပိုငခ်ွငဴ်၊ 

  (၂) လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေသာပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ခွငဴ်၊ တရာဵစွဲဆိုခွငဴ် 

သုိ္ဓမဟုတ် ခုခဳေချေပခွငဴ်၊ 

  (၃) ပုဒ်မ ၃၆၀ သုိ္ဓမဟုတ် ၃၆၁ အရ တရာဵစွဲဆိုေဆာငရ်ွ ်ခွငဴ်၊ 

  (၄) လူမွဲပိုငပ်စ္စည်ဵတွင်ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို ေရာင်ဵချေရာတွင် မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ သုိ္ဓမဟုတ် 

တရာဵရုဳဵ  သငဴ်သည်ထငခ်မင်သည်ဴအတိုင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ ို 

မဆန့် ျေင် ေစဘဲ ေနာငအ်နာဂတ်တွင် ရရိှလာမည်ဴ ေငွေ  ဵပမာဏတစ်ရပ် ို 

အဖုိဵစာဵနာဵအခဖစ် လ ်ခဳပိုင်ခွငဴ်၊ 

  (၅) လူမဲွ၏ေ  ဵမမီမျောဵ ို ေပဵဆပ်ရန်အတွ ် ေငွေ  ဵရရှိေစရန်အလို္ဓငာှ လူမွဲပိငု်ပစ္စည်ဵတွင် 

ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵအစိတ်အပိုင်ဵ  ို တစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် ေပါငန်ှဳခွငဴ်၊ 

  (၆) အခွငဴ်အေရဵ၊ ေရွဵချေယ်ပိုငခ်ွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵလုပ်ပိုငခ်ွငဴ် တစ်ရပ်ရပ်သည် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵတွင် 

အစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်အခဖစ် ပါဝင်ေနသည်ဴ ိစ္စ၌ ယင်ဵ အခွငဴ်အေရဵ၊ ေရွဵချေယ်ပိုငခ်ွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵလုပ်ပိုင်ခွငဴ်ပါရိှသည်ဴ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို မမီရှင်မျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵအတွ ် ရယူရန်အလို္ဓငာှ 

ေပဵေချေပိငုခ်ွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်ယပူိုငခ်ွငဴ်၊ 

  (၇) လူမဲွ၏ ေ  ဵမမီမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီရှင်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်အခဖစ် ေတာင်ဵ ဆိုေနသူမျောဵနှငဴ် 

သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အတိုင်ဵ  ညိှနှိုင်ဵေခဖရှင်ဵပိုငခ်ွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵေဆာငရွ် ်ပိုငခ်ွငဴ်။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ရယူရန် 

မလိုဘဲ ေအာ ်ပါလုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်နိုင်သည်- 

  (၁) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵတစ်ခု၏ ရရန်ရှိေသာ ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴ် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ေနေသာ 

ပစ္စည်ဵအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို ေရာင်ဵချေခွငဴ်၊ 

  (၂) လူမဲွနှငဴ် ထိုလူမဲွသုိ္ဓေပဵရန် တာဝန်ရှိသူတို္ဓအ  ာဵတည်ရိှေသာ သုိ္ဓမဟုတ် တည်ရှိသည်ဟု အဆိုရိှ 

ေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် ေပဵရန်တာဝန်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ သေဘာတူ 



သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ ညိှနှိုင်ဵ ေခဖရှင်ဵ ပိုငခ်ွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အနုညာတ စီရင်ဆုဳဵ 

ခဖတ်ခခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵ ခဖငဴ် ေခဖရှင်ဵရန် လွှဲအပ်နိုငခ်ွငဴ်၊ 

  (၃) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအေပ္ဒတွင် တစ်စုဳတစ်ဦဵ ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသူအေပ္ဒ ယဳုမှတ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ ခဖစ်ေစ ခပုလုပ်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ခပုလုပ်ခခင်ဵခဳရနိုငေ်သာ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမှ 

ေပ္ဒေပါ ်သည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ တို္ဓမှ ဆ ်စပ်ေပ္ဒေပါ ်လာသည်ဴ ေတာင်ဵ ဆိုချေ ်တစ်ရပ်နှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ သငဴ်ေလျော်မည်ဟု ယူဆသညဴ်အတိုင်ဵ  ညိှနှိုင်ဵေခဖရှင်ဵပိုင်ခွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ 

ေဆာငရ်ွ ်ပိုငခ်ွငဴ်၊ 

  (၄) လ ်ခဳရရှိေသာ ေငွေပဵေချေမှုတစ်ရပ်အတွ ် ထိေုပဵေချေသူအာဵ ယင်ဵ သို္ဓ ေပဵေချေမှုနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ 

၍ ေငွရေခပစာမျောဵ ို ထုတ်ေပဵပိုင်ခွငဴ်၊ 

  (၅) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်သည်ဴ ၎င်ဵရရန်ရိှေသာ ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ သ ်ေသထင်ရှာဵ 

ခပသခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဦဵစာဵေပဵအဆငဴ် သတ်မှတ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ခဳခခင်ဵ နှင်ဴ 

အခမတ်ေငွမျောဵ ို ထုတ်ယူေစခခင်ဵ ခပုပိုငခ်ွငဴ်။ 

 (ဂ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖင်ဴ လူမွဲ အာဵ 

ေအာ ်ပါတာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာင်ရန်ခန့်အပ်နိုင်သည်- 

  (၁) လူမဲွအာဵ၎င်ဵ ပိုင်ဆိုငေ်သာပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ၏အစိတ်အပုိင်ဵ  ို စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် က ီဵ  ပ် 

ေဆာငရ်ွ ်ေစခခင်ဵ၊ 

  (၂) လူမဲွအာဵ ၎င်ဵပိုငစ်ီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ို မမီရှင်မျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵအတွ ် ဆ ်လ ်လုပ် 

 ိုင်ေစခခင်ဵ ၊ 

  (၃) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို 

စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် အေထာ ်အ ခူဖစ်ေစသည်ဴ အခခာဵတာဝန်မျောဵ ို ေပဵအပ်ခခင်ဵ ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ ( ) သုိ္ဓမဟုတ် (ဂ) အရေပဵသညဴ် ခွငဴ်ခပုချေ ်သည်  ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဳဵ အတွ ် 

မဟုတ်ဘဲ သီဵခခာဵ ိစ္စရပ်တစ်ခုတွင်  ျေငဴ်သဳုဵေဆာင်ရွ ်ရန်အတွ ်သာခဖစ်ရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် ထိယုုဳ 

မှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူနှငဴ် လုပ်ငန်ဵမျောဵ ို သေဘာရိုဵခဖင်ဴ တန်ရာတန်ဖိုဵေပဵ၍ ဆ ်သွယ်လုပ် ိုင် 

ခဲဴသူအေနခဖင်ဴ ထိုယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတွင် လုပ်ပိုင်ခွငဴ် ရိှ မရိှ နှငဴ် ခွငဴ်ခပုချေ ်ရရှိမပီဵ ခဖစ် မခဖစ် ေမဵ 

ခမန်ဵစုဳစမ်ဵရန် မလိုအပ်ေစရ။ 

 (င) ပုဒ်မခွဲ ( ) သုိ္ဓမဟုတ် (ဂ) အရ လိုအပ်ေသာ ခွငဴ်ခပုချေ ် ို ေတာင်ဵ ခဳခခင်ဵမခပုဘဲ ေဆာင်ရွ ် 

ခဲဴရာတွင် ထိုသုိ္ဓေဆာငရ်ွ ်ခဲဴသည်ဴ ိစ္စရပ်မျောဵ ို အတညခ်ပုေပဵရန်နှငဴ်  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ို လူမဲွပိုင် 

ပစ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ ေပဵေချေခွငဴခ်ပုရန် တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှငမ်ျောဵေ ာ်မတီသို္ဓ တငခ်ပနိုင်သည်။ 

ထိုသုိ္ဓ တငခ်ပရာတွင် ၎င်ဵ  အေရဵေပ္ဒအေနအထာဵအရ လုပ်ေဆာင်ခဲဴရခခင်ဵခဖစ်ေ  ာင်ဵ နှငဴ် ေနှာင်ဴ 

ေနှဵ  န့်  ာမှုမျောဵမရိှဘဲ တငခ်ပခဲဴေ  ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ ်ခခင်ဵ မရိှလျှင် ထိုတငခ်ပချေ ် ို အတည်မခပုရ။ 

 (စ) တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ေသာ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ဤအပိုင်ဵပါလုပ်ပိုငခ်ွငဴ် 

အာဏာမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵ၍ လူမဲွနှငဴ်တွဲဖ ်လုပ် ိုငသူ်တစ်ဦဵထဳသုိ္ဓ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွငပ်ါဝငေ်သာ 



ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို လွှဲေခပာင်ဵေပဵအပ်ခဲဴပါ  မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ (ရိှလျှင်) ထဳသုိ္ဓ ယင်ဵ သုိ္ဓ 

ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဆ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမငယူ်ဆလျှင် မည်သညဴ်အချေနိ်တွင်မဆို 

မမီရှင်မျောဵအေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်  ျေင်ဵ ပရန်ဆငဴ်ေခ္ဒနိုင်သည်။ 

 (ဇ) တစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵထ ်ပုိေသာ မမီရှငမ်ျောဵ  တငခ်ပေတာင်ဵ ဆိုသည်ဴအခပင် ထိုသုိ္ဓ တငခ်ပ 

ရာတွင် ေ  ဵမမီတန်ဖိုဵ စုစုေပါင်ဵ၏ ဆယ်ပုဳတစ်ပုဳထ ်မနည်ဵေသာ မမီရှင်မျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ ် 

ခဖငဴ် တငခ်ပေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ ခဖစ်ပါ  ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵအေထွေထွအစည်ဵအေဝဵ 

တစ်ရပ် ို  ျေင်ဵ ပရန် ဆငဴ်ေခ္ဒရမည်။ 

 (ဈ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  ၎င်ဵတွင် အပ်နှင်ဵ ထာဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာမျောဵအာဵ နိုငင်ေဳတာ် 

ခပငပ်တွင်  ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  ို ဤဥပေဒတွင်ပါရိှသညဴ် မည်သည်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် မျှ 

 န့်သတ် ခခင်ဵ မရှိေစရ။ 

ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိဵခဖစ်သည်ဴပစ္စည်ဵ ုိ ခငင်ဵပယ်ခခင်ဵ 

  ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိဵခဖစ်သည်ဴပစ္စည်ဵ ုိ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာချေ ် 

၂၉၆။ ( ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵခဖစ်သညဴ် ပစ္စည်ဵ ိုလ ်ေရာ ်ရယူထာဵခဲဴ 

ေသာ်လည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေရာင်ဵချေရန် က ိုဵစာဵခဲဴေသာ်လည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ 

ပိုင်ရှင်၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် အသဳုဵခပုခဲဴမပီဵ ခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ဤပုဒ်မအရ ဝန်ထုပ် 

ဝန်ပိုဵခဖစ်သညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု ို တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ပုဳစ ဳ

နှငဴအ်ညီ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓခငင်ဵဆိုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မလို္ဓငာှ ေအာ ်ပါတို္ဓသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵခဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်ဵခဖစ်သည်- 

  (၁) အ ျေ ို ဵအခမတ်မရိှေသာ ပဋိညာဉ်စာချေုပ်၊ 

  (၂) မေရာင်ဵ ချေနိုငေ်သာ သုိ္ဓမဟုတ် အလွယ်တ ူ ေရာင်ဵချေခခင်ဵ မခပုနိုင်ေသာ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵေပဵရန် တာဝန်တငရှ်ိေစနိုင်သည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဵ 

ခဖစ်ေစနိုင်သညဴ် ပစ္စည်ဵ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာခခင်ဵ သည်- 

  (၁) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာသည်ဴေန့မှစ၍ လူမဲွတွင်ရိှမည်ဴအခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊ အ ျေ ို ဵ 

စီဵပွာဵမျောဵနှငဴ် တာဝန်ရှိမှုမျောဵသည် ယင်ဵ သုိ္ဓ ထုတ်ေဖာ်ေ  ညာသည်ဴ ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵနှငဴ် 

ဆ ်နွှယ်၍ စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစရမည်၊ 

  (၂) ထို္ဓခပင် ယဳုမတှ်အပ်နှဳမှုစတင်သည်ဴအချေနိ်မှစ၍ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရ 

သူသည် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵအရ တာဝန်ရှိမှုအာဵလုဳဵ မှ  င်ဵလွတ်ေစရမည်။ 

   သုိ္ဓရာတွင် လူမဲွ၊ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတို္ဓအာဵ တာဝန်ရှိမှုမှ စွန့်လွှတ်ရန် 

ရည်ရွယ်ချေ ်အလို္ဓငှာ လိအုပ်သည်ဴအခါမှတပါဵ အခခာဵပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်ရှိမှုမျောဵ ို မထခိို ်ေစရ။ 



 (ဃ) ပုဒ်မ ၂၈၆ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၂၈၇ အရ ေတာင်ဵ ခဳခဲဴသည်ဴ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤ 

ပုဒမ်အရ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ်မှအပ 

ထုတ်ဆငဴ်ခခင်ဵ  မခပုရ။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ်ထုတ်ခပန်ခခင်ဵ ေ  ာငဴ် ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု 

ရိှသူမည်သူ္ဓ ိုမဆို ၎င်ဵဆုဳဵရှုဳဵခဲဴမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှု၏ အတိုင်ဵ အတာတစ်ခုအထိ ၎င်ဵအာဵ လူမဲွ၏ 

မမီရှင်အခဖစ် မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိသုူ၏ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် နစ်နာမှုအတွ ် လူမဲွမှုခင်ဵတွင် 

ေ  ဵမမီအခဖစ် သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵအခဖစ် တငခ်ပနိုင်သည်။ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ၏ ဆဳုဵခဖတ်ချေ ် ုိအေ  ာင်ဵ  ာဵခခင်ဵ 

၂၉၇။ ( ) ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၂၉၆ အရ တာဝန် 

မယူေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵ   ာဵစာအာဵ ထုတ်ဆငဴေ်ပဵပို္ဓခခင်ဵ မခပုရ- 

  (၁) ပစ္စည်ဵတွင် အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူသည် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵမတိုင်မီ ယဳုမှတ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအခဖစ် ေဆာင်ရွ ်ခဲဴသူမျောဵထဳသုိ္ဓ စာခဖငဴ်ေရဵသာဵ၍ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ေ  ညာ 

ချေ ် ခပု မခပု ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ထို္ဓခပင် ထုိသို္ဓ ေလျှာ ်ထာဵမှု ို ခပုလုပ်သည်ဴေန့မှ ၂၈ ရ ်  ာလေ ျော်လွန်သည်ဴတိုင် ပုဒ်မ 

၂၉၆ အရ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ေ  ညာချေ ်အာဵ ထုတ်ဆငဴ်မှုမခပုခဲဴ 

ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပဋိညာဉ်စာချေုပ်တစ်ရပ်ရပ် ို ခငင်ဵဆိုပိုငခ်ွငဴ်မရိှပါ  ဤပုဒ်မအရ 

ယင်ဵ စာချေုပ် ို လ ်ခဳချေုပ်ဆိုမပီဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

  ငာှဵရမ်ဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵခငင်ဵဆုိခခင်ဵ 

၂၉၈။ ( ) ငာှဵရမ်ဵ ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵတစ်ခုခုအေပ္ဒ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုခခင်ဵသည် လူမဲွထဳမှ 

ထပဆ်ငဴ်အငာှဵချေထာဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် အေပါင်ခဳသူ အသီဵသီဵထဳသုိ္ဓ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵဆိုချေ ် 

မိတ္တူ ို ေပဵပို္ဓထာဵခခင်ဵမရှိပါ  အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမရိှေစရ။ 

 (ခ) ထို္ဓအခပင် ဤပုဒ်မခွဲအရ ေနာ ်ဆုဳဵအေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ေပဵအပ်သည်ဴေန့မှ ၁၄ ရ ်အတွင်ဵ  

ထိပုစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ တငခ်ပေလျှာ ်ထာဵမှု မရိှပါ  အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု 

မရိှေစ ရ။ သုိ္ဓရာတွင် ယင်ဵ  ဲဴသုိ္ဓ ေလျှာ ်လွှာ ို ခပုလုပ်မပီဵ ေသာ်လည်ဵ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ 

ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ  သည် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ရမည်ဟု တရာဵရုဳဵ  ညွှန်  ာဵနိုငသ်ည်။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵ  ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ညွှန်  ာဵသည်ဴအခါ ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ ချေမှတ်ေပဵသည်ဴ အမိန့်အစာဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ အမိန့်တွငထ်ည်ဴသွင်ဵလျေ ် အငှာဵချေထာဵခခင်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ 

အမမစဲွဲ ပ်ထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ အမိ်ငှာဵ၏ တိုဵတ ်ေအာငေ်ဆာင်ရွ ်မှုနှင်ဴ 

အငှာဵချေထာဵမှုမေှပ္ဒေပါ ်လာသည်ဴ အခခာဵ  ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  ေနထုိင်သည်ဴအိမ်ဥပစာနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵခငင်ဵဆုိခခင်ဵ  



၂၉၉။ ( ) ပုဒ်မ ၃၀၀ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို ထိခို ်ေစခခင်ဵမရိှဘဲ ေနထိငု်သည်ဴအမိ်ဥပစာအေပ္ဒ 

တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုချေ ်သည် ထိအုိမ်ဥပစာ ို လ ်ဝယ်ထာဵရှိသူမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထိုအိမ် 

ဥပစာ ို လ ်ဝယ်ထာဵရိှရန် အခွငဴ်အေရဵေတာင်ဵဆိုေသာသူမျောဵအေပ္ဒ ချေအပ်ခဲဴခခင်ဵမရှိလျှင် ထုိ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာသည် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု မရိှေစရ။ 

 (ခ) ထို္ဓခပင် ဤပုဒမ်ခွဲအရ ေနာ ်ဆုဳဵအေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵအပ်သည်ဴေန့မှ ၁၄ ရ ်အတွင်ဵ  

ထိပုစ္စည်ဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ တငခ်ပေလျှာ ်ထာဵမှု မရိှပါ  အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု 

မရိှေစ ရ။ သုိ္ဓရာတွင် ယင်ဵ  ဲဴသုိ္ဓ ေလျှာ ်လွှာ ို ခပုလုပ်မပီဵ ေသာ်လည်ဵ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ 

ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ  သည် အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ရမည်ဟု တရာဵရုဳဵ  ညွှန်  ာဵနိုငသ်ည်။ 

  တာဝန်မယူေ  ာင်ဵခငင်ဵ ဆုိခခင်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရဳုဵ၏ အခွင်ဴအာဏာမျောဵ 

၃၀၀။ ( ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  ပုဒ်မ ၂၉၆ အရ ပစ္စည်ဵ ို တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵဆိုသည် နှငဴ ်

တစ်မပိုင်န ် ဤပုဒ်မနှငဴ် ပုဒ်မ ၃၀၁ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်ဆိုငေ်စရမည်။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵသို္ဓ ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ  ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်- 

  (၁) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵဆိုထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵတွင် အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုငမ်ှုရှိသည်ဟု ေတာင်ဵ ဆိုသူ၊ 

  (၂) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵခငင်ဵဆိုထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ခငင်ဵဆိုချေ ်အရ  င်ဵလွတ်ခွငဴ် 

ရသည်ဴ တာဝန်မျေ ို ဵမဟုတ်ေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်တင်ရိှေနသူ၊ 

  (၃) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵခငင်ဵဆိုသညဴ်ပစ္စည်ဵသည် ေနအမိ်ဥပစာတစ်ရပ်ခဖစ်သည်ဴအခါ လူမွဲခဳယူ 

ခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ေလျှာ ်လွှာ တငသွ်င်ဵ ထာဵချေနိ်၌ ထိုေနအမိ်ဥပစာ ို လ ်ဝယ်ထာဵရှိသူ သုိ္ဓမဟုတ် 

လ ်ဝယ်ထာဵရှခိွငဴ် ေတာင်ဵ ဆိုရန် အခွငဴ်အေရဵရှိသူ။ 

 (ဂ) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသည်ဴပစ္စည်ဵ ို ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ အပ်နှင်ဵ ရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ရန်အတွ ် ဤပုဒ်မအရေလျှာ ်ထာဵသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည်သငဴ်သည် ထင်ခမင် 

သည်ဴ စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ်၍ အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) ယင်ဵ ပစ္စည်ဵ ို ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်ရိှသူ သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသူ၏ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၊ 

  (၂) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴတာဝန်ရိှမှု ို လိ ု်နာရသူ သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသူ၏ 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၊ 

  (၃) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ ခငင်ဵဆိုသည်ဴပစ္စည်ဵသည် ေနအမိ်ဥပစာတစ်ရပ်ခဖစ်သည်ဴအခါ လူမွဲခဳခခင်ဵ  

ဆိုင်ရာေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵထာဵချေနိ်၌ ထိေုနအိမ်ဥပစာ ို လ ်ဝယ်ထာဵရှိသူ သုိ္ဓမဟုတ် 

လ ်ဝယ် ထာဵရိှခွငဴ် ေတာင်ဵ ဆိုရန် အခွငဴ်အေရဵရှိသူ။ 

 (ဃ) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵဆိုချေ ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ လိ ု်နာရသူတစ်ဦဵ ို ေလျော်ေ  ဵေပဵရန် 

ရည်ရွယ်၍ခပုလုပ်ပါ  တရာဵမျှတမည်ဟု ထင်ခမင်သည်မှတစ်ပါဵ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ 

ငယ် (၂) အရ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုရ။ 



 (င) တာဝန်မယူေ  ာင်ဵခငင်ဵဆိုမှုေ  ာငဴ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်ခဳစာဵရသည်ဴဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် 

နစ်နာမှု၏ အတိုင်ဵ အတာ ို ပုဒ်မ ၂၉၆ ပုဒမ်ခွဲ (င) အရ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် ဤပုဒ်မအရ ချေမှတ်သည်ဴ 

အမိန့်တစ်ရပ်၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု ိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

 (စ) ဤပုဒမ်အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ ပစ္စည်ဵအပ်နှင်ဵသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ပါ  ပစ္စည်ဵသည် တရာဵဝင် 

လွှေဲခပာင်ဵ ေရာ ်ရိှသွာဵမပီဵ ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေပဵ မ်ဵခခင်ဵ ၊ တာဝန် 

ေပဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵေပဵခခင်ဵ တို္ဓခဖငဴ် ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ရန် မလိုအပ်ေစရ။ 

  ငာှဵရမ်ဵထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵ ုိ တာဝန်မယူေ  ာင်ဵ  ခငင်ဵဆုိခခင်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရဳုဵ၏ အခွင်ဴအာဏာ 

မျောဵ 

၃၀၁။ ( ) ေအာ ်ပါသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ ခပုလုပ်သည်မှတစ်ပါဵ တရာဵရုဳဵသည် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  ို 

အငှာဵချေထာဵသည်ဴပစ္စည်ဵအာဵ အပ်နှဳေစရန် ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုရ- 

  (၁) လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ သည်ဴေန့၌ ငာှဵရမ်ဵမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲ  လို ်နာ 

ရသည်ဴ တာဝန်ရှိမှုမျောဵနှငဴ် တာဝန်ယူမှုမျောဵအတိုင်ဵ  ထိုသူအာဵ လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ေစသညဴ် 

စည်ဵ  မ်ဵ သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) တရာဵရုဳဵ  သငဴ်သည်ထငခ်မငပ်ါ  လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ ခဲဴသည်ဴေန့၌ 

ငာှဵရမ်ဵ မှုနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိုသူအာဵ လွှေဲခပာင်ဵေပဵအပ်ခဲဴမည်ဆိုလျှင် ထိသူု  လိ ု်နာခဲဴရမည်ခဖစ် 

ေသာ တာဝန်ရှိမှုမျောဵနှငဴ် တာဝန်ယူမှုမျောဵအတိုင်ဵ  လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ေစသည်ဴ 

စည်ဵ  မ်ဵသတ်မှတ် ချေ ်မျောဵ။ 

 (ခ) အငှာဵစာချေုပ်တွင်ပါဝင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအေပ္ဒတွင် ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ 

ချေမှတ်ေသာအမိန့်ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလုိ္ဓငာှ ပုဒ်မခွဲ ( ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် အငှာဵစာချေုပ် 

တွင် အမိန့်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵ ိုသာ ပါဝင်သ ဲဴသုိ္ဓ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴ် သ ်ဆိုငမ်ပီဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ထိပုုဒမ်ခွဲအရ လိုအပ်သညဴ် သတ်မှတ် 

ချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ ချေမှတ်ေသာ ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ အမိန့် ို လ ်ခဳရန်ဆန္ဒမရိှသည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် 

ထိပုုဒ်မအရ ချေမှတ်သည်ဴ အမိန့်ခဖငဴ် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် လူမဲွ၏ အ ျေ ို ဵ 

သ ်ဆိုင်ခွငဴ်အာဵ အငာှဵစာချေုပ်ရှိ ငာှဵရမ်ဵ သူ၏ သေဘာတူညီချေ ် ို ေဆာင်ရွ ်ရန်တာဝန်ရိှသူ 

တစ်ဦဵဦဵ ိုယ်တိုငခ်ဖစ်ေစ၊  ိုယ်စာဵလှယ်အေနခဖင်ဴခဖစ်ေစ ေဆာငရွ် ်ေစနိုင်မပီဵ ယင်ဵ သို္ဓ 

ေဆာငရ်ွ ် ရာတွင် တစ်ဦဵတည်ဵခဖစ်ေစ၊ လူမဲွနှငဴ်ပူဵတွဲ၍ခဖစ်ေစ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) လူမွဲေ  ာငဴ်ခဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ၊ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊ တာဝန်မျောဵနှင်ဴ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျောဵ 

အာဵလုဳဵ မှ  င်ဵလွတ်ေစလျေ ် အဆိပုါပစ္စည်ဵနှငဴ် ယင်ဵ အေပ္ဒ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ် ို တရာဵရုဳဵသည် 

ထိုသူထဳသုိ္ဓ အပ်နှင်ဵ နိုင်သည်။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴ် သ ်ဆိုင်မပီဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ပုဒ်မ ၃၀၀ အရ ချေမှတ်သည်ဴ အမိန့် ို 

လ ်ခဳရန် ခငင်ဵဆိုသည်ဴအခါ ထိုသူအာဵ ပစ္စည်ဵတွင် ရိှသည်ဴ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴအာဵလုဳဵ မှ ဖယ်ထတု်ေစ 

ရမည်။ 



လူမဲွပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ုိခဲွေဝေပဵရန် ေတာင်ဵဆုိခခင်ဵနှင်ဴ ခဲွေဝေပဵခခင်ဵ 

  ေ  ဵမမီမျောဵ ုိ သ ်ေသခပခခင်ဵ 

၃၀၂။ ( ) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴရ မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵ 

ခွငဴ်မရရိှေသာ မမီရှင်တစ်ဦဵ  ရရန်ရိှေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ သ ်ေသ 

ခဳချေ ် ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵနှင်ဴအညီ တငခ်ပခခင်ဵ နှင်ဴ 

ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ခပုရမည်။ 

 (ခ) လူမဲွခဖစ်မှု စတငမ်ပီဵေနာ ် အချေနိ် ာလတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေပဵရမည်ဴအတိုဵခဖစ်သည်မှ 

တစ်ပါဵ ရရန်ရိှေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှုတွင် အတိုဵပါရိှလျှင် ထိအုတိုဵ ို ယင်ဵ ေ  ဵမမီ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်ဵ အခဖစ် သ ်ေသထငရ်ှာဵခပသနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ထိပုစ္စည်ဵမှာ အေရဵေပ္ဒ ိစ္စတစ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် အေရဵေပ္ဒ  ိစ္စ 

မျောဵအေပ္ဒတွင် တည်မီေနသည်ဴအတွ ်ေ  ာငဴ်ခဖစ်ေစ အခခာဵအေ  ာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေ  ာငဴ်ခဖစ်ေစ 

တန်ဖိုဵသတ်မှတ်ချေ ်မခပုနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵခဖစ်ပါ  ယင်ဵ ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ရရန်ရိှေသာ ေ  ဵမမီ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုတစ်ရပ်၏ တန်ဖိုဵ ို ခန့်မှန်ဵသတ်မှတ်ရမည်။ 

 (ဃ) ပစ္စည်ဵေပ္ဒတွင် ရရန်ရှိေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု၏ တန်ဖိုဵ ို ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  ခန့်မှန်ဵသတ်မှတ်ရာတွင် ခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵ  ပုဒ်မ ၂၈၂ အရ သတ်မှတ် 

ရာတွင်ခဖစ်ေစ ထိေု  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမဲွမှုခင်ဵ တွင် သ ်ေသခပနိုင်ေသာ 

ေ  ဵမမီပမာဏသည် ခန့်မှန်ဵသတ်မှတ်သည်ဴ ေ  ဵမမီပမာဏခဖစ်ရမည်။ 

  အခပန်အလှန်တင်ရိှေသာ ေ  ဵမမီနှင်ဴ ခုနိှမခ်ခင်ဵ 

၃၀၃။ ( ) လူမဲွခဖစ်မှု စတငခ်ခင်ဵ မခပုမီ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်အေပ္ဒတွင် ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေတာင်ဵ ဆိုမှုတစ်ရပ်ရရန်ရိှေ  ာင်ဵ  သ ်ေသထင်ရှာဵတငခ်ပေသာ သုိ္ဓမဟုတ် သ ်ေသထငရှ်ာဵ 

တငခ်ပရန် ေတာင်ဵ ဆိုေသာ မမီရှင်နှငဴ် လူမဲွတို္ဓအ  ာဵ အခပန်အလှန်တငရိှ်သည်ဴ ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵရှိခဲဴလျှင် ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) အခပန်အလှန်ဆ ်သွယ်ေဆာငရွ် ်မှုမျောဵတွင် တစ်ဦဵမှ အခခာဵသူတစ်ဦဵသုိ္ဓ ေပဵရန်ရှိေသာ 

အရာမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေငွစာရင်ဵ ရှင်ဵ တမ်ဵတစ်ရပ်ထာဵရှေိဆာင်ရွ ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ တစ်ဦဵနှငဴ် 

တစ်ဦဵ အခပန်အလှန်ရရန်ရှိေသာ ေငွပမာဏ ို ခုနှိမေ်ပဵေချေရမည်။ 

 (ဂ) ထိေုငွမျောဵ ိုေပဵဆပ်ရန်  ျေေရာ ်သည်ဴ အချေနိ်တွင် အခခာဵသူတစ်ဦဵ  လူမဲွနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

လူမဲွမှုခင်ဵတစ်ရပ် ေဆာငရွ် ်ဆဲခဖစ်ေနေ  ာင်ဵ သိရှိခဲဴလျှင် လူမဲွ  အခခာဵသူတစ်ဦဵသုိ္ဓ ေပဵရန် 

ရိှေသာ ေငွပမာဏ ို ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ထာဵရိှေသာ ေငွစာရင်ဵ ရှင်ဵတမ်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရထာဵရှေိသာ ေငွစာရင်ဵ ရှင်ဵတမ်ဵ ိုသာ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ ရရန်ရှိေသာ 

ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ်တစ်ရပ်အခဖစ် သ ်ေသခပခခင်ဵ ခပုနိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် ထိလုူမွဲပုိင် 

ပစ္စည်ဵ၏ အစိတ်အပိုင်ဵ အခဖစ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသုိ္ဓ ေပဵရမည်။ 

  ေဝစုသတ်မှတ်ခဲွေဝေပဵခခင်ဵ 



၃၀၄။ ( ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် ၎င်ဵ၏လ ်ဝယ်တွင် လုေဳလာ ်ေသာ ေငွေ  ဵရိှသည်ဴ အခါ  

သ ်ဆိုင်ရာမမီရှင်မျောဵ  သ ်ေသထင်ရှာဵခပသ၍ ေတာင်ဵ ဆိုခဲဴေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေတာင်ဵ ဆိုမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ မမီရှင်မျောဵအ  ာဵ ေဝစု ို သတ်မှတ်ေ  ညာ၍ ခွဲေဝေပဵရမည်။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ လုေဳလာ ်ေသာ ေငွေ  ဵ ရိှ မရိှ ခန့်မှန်ဵရာတွင် 

လူမဲွမှုခင်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍  ျေခဳရမည်ဴ  ုန် ျေစရိတ်အတွ ် ထိန်ဵသိမ်ဵရမည်ဴ ေငွပမာဏ ို ဦဵစွာ 

သတ်မှတ်ထာဵရှိရမည်။ 

 (ဂ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေဝစု ိ ုသတ်မှတ်ေ  ညာလိုပါ  ထိသုို္ဓလုပ်ေဆာငမ်ည်ခဖစ် 

ေ  ာင်ဵ  အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓရာတွင် ေဝစု ို မည်သုိ္ဓမည်ပုဳ ခွဲေဝေပဵရန် အဆိခုပု 

ေ  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပရမည်ဴအခပင် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴအချေ ်အလ ် 

မျောဵ ိုလည်ဵ ေဖာ်ခပပါရိှရမည်။ 

 (င) ေဝစု ို တွ ်ချေ ်ခခင်ဵနှင်ဴ ခွဲေဝခခင်ဵ ခပုလုပ်ရာတွင် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေအာ ်ပါ 

 ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေဆာငရွ် ်ရန်နည်ဵလမ်ဵ မျောဵ ို က ိုတင်သတ်မှတ်ထာဵရမည်- 

  (၁) ေနထိငု်သည်ဴေနရာေဝဵလဳခခင်ဵေ  ာငဴ် သ ်ေသထငရှ်ာဵခပသရန် အချေနိ်မလုေဳလာ ်ေသာ 

မရနိုင်ေသာသူမျောဵသုိ္ဓ ေပဵဆပ်ရန်ရိှေသာေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု၊ 

  (၂) အတညခ်ပုဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ  မခပုရေသဵေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵဆိုမှု၊ 

  (၃) အခငင်ဵ ပွာဵေနေသာ သ ်ေသခဳချေ ်မျောဵနှင်ဴေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ။ 

  ေ  ဵမမီအေခပအေ  ရရိှခခင်ဵမရိှသည်ဴ မမီရှင်မျောဵ၏ ေတာင်ဵဆုိမှုမျောဵ 

၃၀၅။ ( ) ေဝစုအာဵ သတ်မှတ်ေ  ညာချေ ် ို မခပုလုပ်ရေသဵမီ မိမိ၏ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေတာင်ဵ ခဳမှု ို သ ်ေသထင်ရှာဵခပသခခင်ဵ မခပုရေသဵေသာ မမီရှငတ်စ်ဦဵသည် ထိသုို္ဓေသာ ခွဲေဝမှု 

မျောဵတွင် ၎င်ဵမှ ပါဝင်သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရှိသည်ဴ အေ  ာင်ဵေ  ာငဴ် ထိေုဝစု သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ေ  ဵမမီ ို 

သ ်ေသထငရ်ှာဵ ခပသခခင်ဵမခပုရေသဵမီ ေ  ညာခဲဴသည်ဴ အခခာဵေသာ ေဝစုတစ်ရပ်ရပ် ို ခွဲေဝေပဵရန် 

ေဆာငရ်ွ ်ရာ တွင် ဝငေ်ရာ ်ေနှာငဴ်ယှ ်ခခင်ဵ မရှိေစရ- 

  (၁) သုိ္ဓရာတွင် မမီရှငတ်စ်ဦဵ  ေ  ဵမမီရရန်ရိှေ  ာင်ဵ  သ ်ေသထင်ရှာဵခပသသညဴ်အခါ ၎င်ဵမှ 

ရရိှခဲဴခခင်ဵ မရှိေသာေဝစု သုိ္ဓမဟုတ် ေဝစုမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေနာ ်ထပ်ေဝစုအတွ ် လ ်ရိှအေန 

အထာဵတွငရ်နိုငေ်သာ ေငွေ  ဵမျောဵအန ်မှ ရထို ်ခွငဴ်ရိှေစရမည်၊ 

  (၂) ထို္ဓအခပင် ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ ေပဵရမည်ခဖစ်ေသာ ေဝစု သုိ္ဓမဟုတ် ေဝစုမျောဵ ို ေနာ ်ထပ် 

ေဝစုမျောဵခွဲေဝေပဵခခင်ဵ မခပုမီ ဦဵစာဵေပဵ၍ ေပဵေချေရမည်။ 

 (ခ) ေဝစုတစ်ရပ်အတွ ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူအေပ္ဒ မည်သုိ္ဓမျှ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵမခပုရ။ 

သုိ္ဓရာတွင် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  ေဝစုခွဲေဝေပဵရန် ခငင်ဵဆိုလျှင် တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်ေတာ်သည် 

ဟ ုထင်ခမငယ်ူဆပါ  ထိေုဝစု ို ေပဵေချေရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်ဴအခပင် ေအာ ်ပါေငေွ  ဵမျောဵ ို 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၏  ိုယ်ပိုငေ်ငွေ  ဵမျောဵမှ ေပဵေလျော်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 



  (၁) ထိအုခမတ်ေဝစု ို ေပဵေချေခခင်ဵ မခပုဘဲ ဖယ်ချေန်ထာဵသည်ဴ အချေနိ်မှစတင၍် ထိေုဝစုအတွ ် 

သတ်မှတ်သည်ဴအတိုဵေငွ၊ 

  (၂) ထိေုဝစု ိုရရိှေစရန် တရာဵစွဲဆိုရာတွင်  ုန် ျေသည်ဴ တရာဵစရိတ်။ 

  ပစ္စည်ဵ ုိ အမျေ ို ဵအစာဵအလုိ ်ခဲွေဝေပဵခခင်ဵ 

၃၀၆။ ( ) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်သည် ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမျောဵေ  ာငဴ် လွယ်လငဴ်တ ူ သုိ္ဓမဟုတ် 

အ ျေ ို ဵအခမတ်ရှစိွာ ထုခွဲေရာင်ဵချေနိုငခ်ခင်ဵ မရိှပါ  ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် ပုဒ်မ ၃၀၂ မ ှပုဒ်မ 

၃၀၅ အထိပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို မထခိို ်ေစဘဲ တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီ၏ 

ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ခန့်မှန်ဵတွ ်ချေ ်ထာဵသည်ဴ တန်ဖိုဵအရ ယင်ဵ ပစ္စည်ဵ ို မမီရှင်မျောဵအ  ာဵတွင် လ ်ရိှ 

ပုဳစဳအတိုင်ဵ  ခွဲေဝေပဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေပဵအပ်ေသာ ခွငဴ်ခပုချေ ်တစ်ရပ်သည် ေယဘုယျေဆန်ေသာ ခွငဴ်ခပုချေ ် မခဖစ် 

ေစရ။ အခငင်ဵပွာဵေနေသာ ယင်ဵ လုပ်ပုိငခ်ွငဴ် ို  ျေငဴ်သုဳဵေဆာင်ရွ ်မှုအတွ ်သာ သ ်ဆိုင်ေစရမည်ဴ 

အခပင် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရထုိ ်သူထမဳှ သေဘာရိုဵခဖင်ဴ တန်ရာတန်ေ  ဵေပဵ ာ ဆ ်သွယ် 

ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴသူအေနခဖငဴ် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ခွငဴ်ခပုချေ ်ေပဵခဲဴခခင်ဵ ရိှ မရိှ စုဳစမ်ဵေမဵခမန်ဵရန် မလိုအပ် 

ေစရ။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ခွငဴ်ခပုချေ ် ို ေတာင်ဵ ခဳခခင်ဵ မခပုဘဲ ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴရာတွင် ထိုသုိ္ဓ ေဆာငရွ် ်ခဲဴသည်ဴ 

 ိစ္စရပ်မျောဵအတွ ် ၎င်ဵမှ ျေခဳခဲဴရသည်ဴ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ို လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ 

ေပဵေချေခွငဴ် ခပုရန် တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵ ေ ာ်မတီသုိ္ဓ တငခ်ပနိုင်သည်။ ထိုသုိ္ဓတင်ခပရာတွင် 

၎င်ဵ  အေရဵေပ္ဒ အေနအထာဵအရ လုပ်ေဆာင်ခဲဴရခခင်ဵခဖစ်ေ  ာင်ဵ နှင်ဴ 

ေနှာင်ဴေနှဵ  န့်  ာမှုမျောဵမရှဘိဲ တငခ်ပခဲဴေ  ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ ်ခခင်ဵ မရှိလျှင် ထိတုငခ်ပချေ ် ို 

အတည်မခပုရ။ 

  ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီမျောဵ 

၃၀၇။ လူမဲွ၏ ေ  ဵမမီမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာ ်ပါအစီအစဉ်အတိုင်ဵ ဦဵစာဵေပဵ ေပဵေချေရမည်- 

 ( ) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ၊ 

 (ခ) ဝန်ထမ်ဵမျောဵ၏ ရပိုငခ်ွငဴ်မျောဵ၊ 

 (ဂ) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ အခခာဵေသာေ  ဵမမီမျောဵ။ 

  ေ  ဵမမီမျောဵ ုိ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ် သတ်မှတ်ခခင်ဵ 

၃၀၈။ ( ) လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ ို ခွဲေဝရာတွင် လူမဲွ၏ ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီမျောဵ ို အခခာဵေသာ ေ  ဵမမီ 

မျောဵထ ် ဦဵစာဵေပဵ၍ ခွဲေဝေပဵရမည်။ 

 (ခ) ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီမျောဵသည် ၎င်ဵတို္ဓအချေင်ဵ ချေင်ဵ အ  ာဵတွင် တူညီေသာအဆင်ဴအတန်ဵမျောဵရှမိပီဵ 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ိုေပဵေချေမပီဵေနာ ် ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီမျောဵအာဵ အခပည်ဴအဝ 

ခပန်လည်ေပဵဆပ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ အ ယ်၍ လုေဳလာ ်ေသာ ေငွေ  ဵ ျေန်ရိှခခင်ဵမရိှလျှင် ယင်ဵ တို္ဓ 

အ  ာဵ ရပိုငခ်ွငဴ် ို အချေ ို ဵတူေလျောခဴျေသတ်မှတ်၍ ခွဲေဝယူရမည်။ 



 (ဂ) ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီမျောဵ မဟုတ်သည်ဴအခပင် ဤမှေနာ ်တွင်  ပ်လျေ ်ေဖာ်ခပပါရိှေသာ ပုဒမ်ပါ 

ေ  ဵမမီမဟုတ်ေသာ အခခာဵေ  ဵမမီမျောဵသည် (၎င်ဵ တို္ဓအချေင်ဵ ချေင်ဵအ  ာဵတွင်) တူညီေသာ အဆငဴ် 

အတန်ဵရှမိပီဵ ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီမျောဵ ို ဦဵစွာေပဵဆပ်မပီဵေနာ ် ထိေု  ဵမမီမျောဵ ို အခပည်ဴအဝ 

ေပဵဆပ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ အ ယ်၍ လုေဳလာ ်ေသာ ေငွေ  ဵ ျေန်ရှိခခင်ဵ မရှိလျှင် ယင်ဵ တို္ဓအ  ာဵ 

ရပိုင်ခွငဴ် ို အချေ ို ဵတူေလျောဴချေသတ်မှတ်၍ ခွဲယူရမည်။ 

 (ဃ) ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အဆင်ဴအတန်ဵတူညီေသာ ေ  ဵမမီမျောဵ ို 

ခပန်လည်ေပဵဆပ်မပီဵေနာ ်  ျေန်ရှိသည်ဴ ေငွေ  ဵမျောဵအာဵ လူမဲွခဖစ်မှုစတငခ်ျေနိ်မှစ၍ ေပဵဆပ်ရန် 

တငရိှ်ေနေသာ  ာလမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိေု  ဵမမီမျောဵအတွ ်  ျေသငဴ်ေသာ အတိုဵမျောဵ ို 

ေပဵေချေရာတွင် သဳုဵစွဲရမည်ခဖစ်မပီဵ ဦဵစာဵေပဵေ  ဵမမီမျောဵအေပ္ဒေပဵရန်ရိှ အတိုဵေငမွျောဵနှင်ဴ ဦဵစာဵေပဵ 

မဟုတ်သည်ဴ အခခာဵေသာေ  ဵမမီမျောဵအေပ္ဒ ေပဵရန်ရှိသည်ဴ အတိုဵမျောဵသည် အဆင်ဴအတန်ဵ တူညီ 

သည်။ 

 (င) ေ  ဵမမီတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) အရ ေပဵေချေရန်ရှိသည်ဴအတိုဵနှုန်ဵသည် လူမွဲခဖစ်မှုမှ 

အပခဖစ်ေသာ ထိေု  ဵမမီမျောဵသုိ္ဓေပဵရန်ရိှသည်ဴ အတိုဵနှုန်ဵမျောဵအတိုင်ဵ  ေပဵေချေရမည်ခဖစ်မပီဵ 

ထိုသုိ္ဓေသာ နှုန်ဵထာဵသတ်မှတ်ချေ ်မရိှလျှင် ထိေု  ဵမမီရယူစဉ် အချေနိ်ရိှ ေဈဵ ွ ်ေပါ ်ေဈဵ၊ 

ထိေု  ဵမမီ၏ ပမာဏနှငဴ် သေဘာသဘာဝ ို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  

သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆ ၍ သတ်မှတ်ေသာ နှုန်ဵထာဵခဖင်ဴ ေပဵေချေရမည်။ 

 (စ) လူမွဲခဳယခူခင်ဵ ခဖစ်ရပ်ခဖစ်ပွာဵသည်ဴအခါ ေရွ့ဆိုင်ဵ ရန် သုိ္ဓမဟုတ် အထူဵဦဵစာဵေပဵအဆငဴ်အတန်ဵ 

တစ်ရပ်အခဖစ် ေပဵေချေရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခခာဵေသာေပဵေချေမှုမျောဵ ို ခပုလုပ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေ  ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေပဵေချေမှုမျောဵ ို ခပုလုပ်ခခင်ဵနှငဴ် သ ်ဆိုငသ်ည်ဴ ဤဥပေဒပါ 

အခခာဵ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို ဤပုဒ်မနှငဴ် ဤမှေနာ ်တွင် 

 ပ်လျေ ်ေဖာ်ခပပါရှိေသာ ပုဒ်မပါခပဋ္ဌာန်ဵ ချေ ်မျောဵ  ထိခို ်ေစခခင်ဵမရိှေစရ။ 

  လူမဲွ၏အိမ်ေထာင်ဖ ်သုိ္ဓ ေပဵရန်ရိှေသာ ေ  ဵမမီ 

၃၀၉။ ( ) ေချေဵေငတွစ်ရပ် ို ထုတ်ေချေဵေပဵစဉ်  ေငွထုတ်ေချေဵသူသည် လူမဲွ၏ အမိ်ေထာင်ဖ ် 

ဟုတ်သည်ခဖစ်ေစ မဟုတ်သည်ခဖစ်ေစ လူမဲွခဖစ်မှုစတငခ်ျေနိ်၌ လူမဲွ၏ အိမ်ေထာငဖ် ်ခဖစ်ခဲဴလျှင် 

ထိေု  ဵမမီသည် ဤပုဒ်မနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ထိေု  ဵမမီသည်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၃၀၈ ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) နှငဴ် ပုဒမ်ခွဲ (င) အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴ် အတိုဵေငွမျောဵ 

 ိ ုေပဵေချေမပီဵေနာ ် ဦဵစာဵေပဵအဆင်ဴအတန်ဵရှိေသာ ေ  ဵမမီခဖစ်သည်၊ 

  (၂)  လူမွဲခဖစ်မှု စတငခ်ျေနိ်မှစ၍ ေပဵရန် ျေန်ရိှေနေသာ ာလမျောဵအတွ ် ထိေု  ဵမမီအေပ္ဒတွင် ေပဵ 

ရမည်ဴအတိုဵေင ွို ပုဒ်မ ၃၀၈ ပုဒမ်ခွဲ (င) အရ သတ်မှတ်ေသာ အတိုဵနှုန်ဵခဖင်ဴ ေပဵေချေရမည်။ 

   ထို္ဓခပင်ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ေပဵရမည်ဴအတိုဵနှုန်ဵသည် ယင်ဵ ေ  ဵမမီနှငဴ် 

ဦဵစာဵေပဵအဆင်ဴ အတန်ဵတူညီသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 



  အမပီဵသတ်ခဲွေဝေပဵခခင်ဵ 

၃၁၀။ ( ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵလုဳဵ  ို ထုခွဲေရာင်ဵ ချေမပီဵသညဴ်အခါ 

သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲပိငု်ပစ္စည်ဵအမျောဵစု ို အချေနိ်  န့်  ာခခင်ဵ မရှိဘဲ ထုခွဲေရာင်ဵ ချေနိုင်ေ  ာင်ဵ  ယဳု  ည် 

သည်ဴအခါ အမပီဵ သတ်ခွဲေဝမှု ို ခပုလုပ်မည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ နှငဴ် ေနာငေ်ဝစုမျောဵခွဲေဝခခင်ဵ  ို ခပုလုပ် 

ေတာဴမည်မဟုတ်ေ  ာင်ဵ ၎င်ဵ၏ရည်ရွယ်ချေ ် ို ေဖာ်ခပ၍ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ 

နှငဴအ်ညီ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေပဵပို္ဓေသာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

အချေ ်အလ ်မျောဵ ို ေဖာ်ခပပါရိှရမည်ဴအခပင် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ ရရန်ရှိေ  ာင်ဵ  ေတာင်ဵ ဆို 

မှုမျောဵ ို အမပီဵ သတ်စီမဳခန့်ခွဲမည်ဴေနာ ်ဆုဳဵေန့ရ ်အထိ တငခ်ပနိုငေ်  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပပါရိှရမည်။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ထိုအေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ အမပီဵ သတ်စီမဳခန့်ခွဲမည်ဴ 

ေနာ ်ဆုဳဵေန့ရ ် ို ေရွ့ဆိုင်ဵ နိုင်သည်။ 

 (ဃ) အမပီဵ သတ်စီမဳခန့်ခွဲမည်ဴေနာ ်ဆုဳဵေန့ရ ်  ုန်ဆုဳဵမပီဵေနာ ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် 

ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ရမည်- 

  (၁) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ို ေပဵေချေခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အမပီဵ သတ်ေဝစုတစ်ရပ်သတ်မှတ်ေ  ညာရန် ရည်ရွယ်ပါ  လူမဲွအေပ္ဒတွင် သ ်ေသထငရှ်ာဵ 

ခပသေတာင်ဵဆိုခခင်ဵ  မခပုရေသဵေသာ ေ  ဵမမီတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တစ်စုဳတစ်ဦဵ၏ 

ေတာင်ဵ ဆိုချေ ် မျောဵ ို ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵခခင်ဵမခပုဘဲ အမပီဵ သတ်ေဝစု ို သတ်မှတ်ေ  ညာ၍ 

ခွဲေဝေပဵခခင်ဵ ။ 

 (င) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ိုေပဵေချေခခင်ဵနှင်ဴ လူမဲွအေပ္ဒတွင် တငရိှ်ေနေသာ 

ေ  ဵမမီနှငဴ် အတိုဵမျောဵ ို သ ်ဆိုငရ်ာ မမီရှငမ်ျောဵသုိ္ဓ အခပညဴ်အဝေပဵဆပ်မပီဵေနာ ် ပိုလျှပဳါ  လူမွ ဲ

သည် ယင်ဵ ေင ွို ရထို ်ခွငဴ်ရိှေစရမည်။ 

မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ 

၃၁၁။ ( ) ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုငေ်စရမည်- 

  (၁) ဤအပုိင်ဵ နှင်ဴအညီ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵ ို ရထို ်သူမျောဵသို္ဓ ခွဲေဝေပဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵသည် 

မပီဵဆုဳဵသွာဵမပီခဖစ်ေ  ာင်ဵ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  ထင်ခမငယ်ူဆခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵမဟုတ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပ၍ 

ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ရမည်- 

  (၁) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ရသူ၏ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခဳစာ ိုလ ်ခဳခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူအာဵ ပုဒ်မ ၂၇၉ အရ တာဝန်မျောဵမှ ရပ်စဲ သငဴ် မသငဴ် ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) ပုဒ်မ ၃၁၀ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို ေပဵပို္ဓသည်နှင်ဴ တစ်မပိုင်န ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳ 

ခခင်ဵ ခဳရသူသည် မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ် အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရန် 



အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ေပဵပို္ဓနိုင်သည်။ အ ယ်၍ မမီရှင်မျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵအေဝဵ ို ေစာ၍ 

ေခ္ဒယူခဲဴခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် လူမွ ဲပိုင်ပစ္စည်ဵ ို ရထို ်သူမျောဵသို္ဓ ခွဲေဝေပဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵသည် 

မပီဵဆုဳဵသွာဵမပီခဖစ်ေ  ာင်ဵ ထိုအစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ အစီရငခ်ဳတငခ်ပနိုငေ်စရန် အမပီဵ သတ်အစည်ဵအေဝဵ 

 ျေင်ဵ ပမည်ဴေန့ရ ် ို ထပမ်ဳ ေရွ့ဆိုင်ဵ နိုင်သည်။ 

 (ဃ) မမီရှငမ်ျောဵအမပီဵသတ်အစည်ဵ အေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရာတွင်  ျေခဳရမည်ဴ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ို 

ေပဵေချေရန်အတွ ် လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ လုေဳလာ ်ေသာ ေငွပမာဏ ို ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရ 

သူ  ထုတ်နှုတ်ထာဵရမည်။ 

  လူမဲွ၏အိမ်ဥပစာနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ မခင်ဵချေ ် 

၃၁၂။ ( ) ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုငေ်စရမည်- 

  (၁) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်မပီဵ လူမဲွ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ ်ရိှအမိ်ေထာင်ဖ ် သုိ္ဓမဟုတ် ယခင် 

အမိ်ေထာင်ဖ ်မှ ေနထိုငလ်ျေ ်ရိှေသာ ေနအမိ်ဥပစာတစ်ခု၌ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴတစ်ရပ်ပါရှိေနခခင်ဵ၊ 

  (၂) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  ထိပုစ္စည်ဵ ို မည်သညဴ်အေ  ာင်ဵ နှငဴ်မျှ ထုခွဲေရာင်ဵ ချေခခင်ဵ မခပုနိုင် 

သည်ဴ အေနအထာဵရိှခခင်ဵ။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်မှတစ်ပါဵ ပုဒ်မ ၃၁၁ အရ မမီရှင် မျောဵ 

အမပီဵ သတ်အစည်ဵအေဝဵ ို  ျေင်ဵ ပရန် ေခ္ဒယူခခင်ဵ မခပုရ- 

  (၁) တရာဵရုဳဵ  ပုဒ်မ ၂၉၃ အရ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵအ ျေ ို ဵစီဵပွာဵအလုိ္ဓငာှ ထိုပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ေ  ဵမမီ 

တာဝန်တစ်ရပ်တငရ်ှိေ  ာင်ဵ  အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၂၉၄ အရ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် ို တရာဵရုဳဵ  ခငင်ဵပယ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

ေနာ ်ဆ ်တဲွခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူနှင်ဴ ပတ်သ ်၍ လူမဲွ၏တာဝန်မျောဵ 

၃၁၃။ ( ) ဤအပုိင်ဵ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို 

ထိေရာ ်ေအာငခ်မငစ်ွာ လုပ်ေဆာငန်ိုငရ်န်အတွ ် ၎င်ဵ  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ ေတာင်ဵ ဆိုေသာ 

ေအာ ်ပါတာဝန်မျောဵ ို လူမဲွသည် ေဆာင်ရွ ်ေပဵရမည်- 

  (၁) လူမဲွ၏ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အချေ ်အလ ်မျောဵေပဵခခင်ဵ၊ 

  (၂) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုငရ်ာလပု်ငန်ဵမျောဵ ေဆာငရွ် ်ေနစဉ်အတွင်ဵ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ ို 

 ူညီေဆာင်ရွ ်ေပဵခခင်ဵ၊ 

  (၃) အခခာဵလိုအပ်သည်တို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ေပဵခခင်ဵ ။ 

 (ခ) လူမဲွခဖစ်မှုစတင်မပီဵေနာ ် မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို လူမဲွသည် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို လ ်ဝယ် 

ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်ခဳရရိှလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ဝငေ်ငွ တိုဵတ ်ရရိှလာလျှင် ထိုသုိ္ဓခဖစ်ေပ္ဒ 

တိုဵတ ်လာမှု ို ၎င်ဵသိရိှမပီဵေနာ ် အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၅ ရ ်အတွင်ဵ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသုိ္ဓ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) သည် လူမဲွခဖစ်မှုရပ်စဲမပီဵေနာ ်ပိုင်ဵအချေနိ် ာလအထိ သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 



 (ဃ) လူမွဲသည်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်ေသာ အေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ ဤပုဒ်မပါ တာဝန်မျောဵ ို 

လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် ၎င်ဵသည် ဤဥပေဒပါ ခပစ်ဒဏ် ို ချေမှတ်ခခင်ဵ ခဳရမည်ဴအခပင် တရာဵရုဳဵ 

မေထမဲခဴမငခ်ပုမှုခဖင်ဴလည်ဵ အေရဵယူခခင်ဵခဳရမည်။ 

  ေနာ ်ထပ်လူမဲွခဖစ်မှု ရိှသည်ဴ ိစ္စတွင် ပစ္စည်ဵခဲွေဝမှု ုိ ဆုိင်ဵငဴဳခခင်ဵ 

၃၁၄။ ( ) လူမဲွခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵ မရှေိသဵေသာ လူမဲွအေပ္ဒတွင် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်တစ်ရပ် 

ထပမ်ဳချေမှတ်သညဴ်အခါ ဤပုဒ်မနှငဴ် ပုဒ်မ ၃၁၅ တို္ဓတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် 

သ ်ဆိုင်ေစရမည်ဴအခပင် ယင်ဵ ပုဒမ်မျောဵ၌ ေဖာ်ခပချေ ်မျောဵသည် ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ  အဓပိ္ပာယ် 

သ ်ေရာ ်ေစရမည်- 

    (၁) ေနာ ်ထပ်လူမဲွခဖစ်မှု (later bankruptcy) ဆိုသည်မှာ အထ ်ပါ အမိန့်အရ 

ခဖစ်ေပ္ဒလာေသာ လူမဲွခဖစ်မှု ိုဆိုသည်။ 

    (၂) ယခင်လူမဲွခဖစ်မှု (earlier bankruptcy) ဆိုသည်မှာ ေနာ ်ထပ် လူမွဲခဖစ်မှုစတင်သည်ဴ 

အချေနိ်၌ လူမဲွခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵမရှိေသဵေသာ လူမွဲခဖစ်မှု ို ဆိုသည်။ 

    (၃) လ ်ရိှယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူ ဆိုသည်မှာ ယခင်လူမဲွခဖစ်မှုတွင် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ ို ဆိုသည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၂၇၀  ိ ုထိခို ်ခခင်ဵ မရှိေစဘဲ ေနာ ်ထပလ်ူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် 

ေလျှာ ်ထာဵလာေ  ာင်ဵ  လ ်ရှိယုဳမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓမပီဵေနာ ် 

ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပါ  ပစ္စည်ဵ၊ ေငွေ  ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လ ်ရိှယဳုမှတ် အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  

ခပုလုပ်ခဲဴေသာ ခွဲေဝေပဵမှု သုိ္ဓမဟုတ်အခခာဵေသာ စီမဳခန့်ခွဲမှုတစ်ရပ်ရပ်သည် တရာဵရုဳဵ၏ 

ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ေဆာငရွ် ် သည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵမှ အတညခ်ပုသည်ဴ အတိုင်ဵ အတာမှတစ်ပါဵ 

ပျေ ်ခပယ်ေစရမည်။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မခွဲပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ေအာ ်ပါတို္ဓနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၂၈၆ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ လ ်ရှိယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ တရာဵဝင်လွှေဲခပာင်ဵ ေရာ ်ရိှ 

ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၂၈၉ အရ ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဝငေ်ငွမှ ေပဵဆပ်ေစရန် အမိန့်အရ လ ်ရှိယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရ 

သူထဳသုိ္ဓ ေပဵအပ်ခဲဴေသာ ေငွေ  ဵမျောဵ၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) ပါ  ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵတစ်ရပ်ရပ် ို အသဳုဵခပု၍ခဖစ်ေစ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေရာင်ဵ ချေခခင်ဵ ခဖင်ဴခဖစ်ေစရရိှလာေသာ ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵတစ်ရပ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိုသုိ္ဓရရှိလာေသာ ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵ ို  ိုယ်စာဵခပုသည်ဴပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵ 

တစ်ရပ်ရပ်။ 

  ယခင်လူမဲွခဖစ်မှုနှင်ဴ ေန ်ထပ်လူမွခဲဖစ်မှုတွင် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအ  ာဵချေန်ိညိှခခင်ဵ  



၃၁၅။ ( ) ေနာ ်ထပ်လူမဲွခဖစ်မှုစတငခ်ခင်ဵမခပုမီ ယခင်လူမဲွခဖစ်မှုရိှ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်သည်ဴ ပုဒ်မ 

၃၁၄၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပါ  ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် ေငွေ  ဵမျောဵသည် ေနာ ်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှုစတင်သည်နှငဴ် 

တစ်မပိုင်န ် လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵတွင်ပါရှိသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၂၈၉ အရ ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဝငေ်ငွမှ ေပဵဆပ်ေစရန် အမိန့်အရ လ ်ရှိယုဳမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရ 

သူသုိ္ဓေပဵရမည်ဴ ေငွပမာဏတစ်ရပ်သည် ေနာ ်ထပ်လူမွခဲဖစ်မှုစတငမ်ပီဵေနာ ် 

ေနာ ်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှု ဆိုင်ရာ ိစ္စမျောဵအလုိ္ဓငှာ လူမွဲပုိင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ေစရမည်ခဖစ်မပီဵ 

ထိုသုိ္ဓေခပာင်ဵ လဲသည်ဴအတွ ် တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်ေတာ်သည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆသည်ဴအတိုင်ဵ 

ထပမ်ဳညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) သုိ္ဓမဟုတ် (ခ) ပါ  အရ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်လာေသာ ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ခွဲေဝ 

ေပဵရာ၌ ယခင်လူမွဲခဖစ်မှုတွင် လ ်ရိှယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ   ျေခဳခဲဴေသာ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ို 

ဦဵစွာေပဵေချေရမည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မ ၃၁၄ နှငဴ ်အထ ်ပါပုဒမ်ခွဲမျောဵအရမှတစ်ပါဵ ပုဒ်မ ၂၈၇ အရ ယခင်လူမဲွခဖစ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် 

ယခင်လူမဲွခဖစ်မှုမတိုငမ်ီ ခဖစ်ခဲဴေသာ လူမဲွခဖစ်မှုပါပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ ေနာ ်ထပ်လမူွဲခဖစ်မှု၏ 

လူမဲွပိုင် ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်ခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

 (င) ေ  ဵမမီတစ်ရပ်တည်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ယခင်လူမဲွမှုခင်ဵမှ မမီရှင်မျောဵနှငဴ် ယင်ဵ ထ ်ေစာေသာ လူမွ ဲ

မှုခင်ဵမှ မမီရှင်မျောဵသည် ေနာ ်ထပ်လမူွဲခဖစ်မှုတွင် ထိလုူမွဲ၏မမီရှင်မျောဵအခဖစ်မှတ်ယူခခင်ဵ မခပုရ။ 

သုိ္ဓရာ တွင် လ ်ရိှယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ေနာ ်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှုတွင် 

ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵအတွ ် ခွငဴ်ခပုေပဵနိုငသ်ည်- 

  (၁) ဤပုဒ်မခွဲအရ ေ  ဵမမီတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝင် ယခင်လူမဲွခဖစ်မှုတွင် ထိုလူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ 

သ ်ေသထငရ်ှာဵခပနိုင်မပီဵ အေခပအေ  ရရှိခခင်ဵ မရိှေသဵသည်ဴ ေ  ဵမမီ၊ 

  (၂) ထိေု  ဵမမီအတွ ် ေပဵရန်ရှိေသာအတိုဵ၊ 

  (၃) ယခင်လမူွဲခဖစ်မှုတွင် ေပဵေချေခခင်ဵ မခပုရေသဵေသာ  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ။ 

 (စ) ေနာ ်ထပ်လူမွခဲဖစ်မှုတွင် သ ်ေသထင်ရှာဵခပသနိုငေ်သာ အခခာဵေသာ ေ  ဵမမီမျောဵအာဵလုဳဵ နှငဴ် 

ယင်ဵ ေ  ဵမမီမျောဵအေပ္ဒတွင် ေပဵရမည်ဴ အတိုဵေငွမျောဵ ို အခပည်ဴအဝ ေပဵေချေမပီဵမှသာ ပုဒမ်ခွဲ (င) 

အရ သ ်ေသထငရှ်ာဵခပသနိုင်ေသာေင ွို ေပဵေချေရမည်။ 

အခန်ဵ (၆) 

မမီရှင်မျောဵနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ခပုလုပ်ခခင်ဵ  

  ညိှနှိုင်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ခပုလုပ်ရန် အဆုိခပုချေ ် 

၃၁၆။ လူမဲွသည် ၎င်ဵ၏ေ  ဵမမီမျောဵအတွ ် ညိှနှိုင်ဵ ရန် သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ အစီ 

အစဉ်ခပုလုပ်လိုလျှင် ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ မိမတိငခ်ပလိေုသာ ညိှနှိုင်ဵချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ 

အစီအစဉ် ို အာမခဳသူမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အာမခဳချေ ်မျောဵပါရိှေသာ အဆိခုပုချေ ်တစ်ရပ် ို စာခဖငဴ် 

ေရဵသာဵ၍ လ ်မှတ်ေရဵထိုဵေပဵပို္ဓနိုင်သည်။ 



  လူမဲွ၏အဆုိခပုချေ ် ုိ ယဳုမှတ်အပ်နဳှခခင်ဵခဳရသူမှ အစီရင်ခဳတင်ခပခခင်ဵ 

၃၁၇။ ( ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ  စိစစ်အ ဲခဖတ်နိုင်ေစရန်အတွ ် ပုဒ်မ ၃၁၆ အရ အဆိခုပုချေ ် 

သည် မမီရှငမ်ျောဵနှငဴ် လူမဲွတို္ဓ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ိုခဖစ်ေစေ  ာင်ဵ ေဖာ်ခပသည်ဴ အချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ် 

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ်သတ်မှတ်ထာဵေသာ အချေ ်အလ ်မျောဵ ခပည်စုဳစွာပါရိှရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၃၁၆ အရ အဆိခုပုချေ ် ို လ ်ခဳရရိှသည်ဴအခါ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ညိှနှိုင်ဵ မှု 

သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မှာ မမီရှင်နှငဴ် လူမဲွတို္ဓ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို ခဖစ်ေစခခင်ဵ ရိှ မရိှ နှငဴ် ယင်ဵတို္ဓ 

အေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵတွင် သေဘာတူညီချေ ် ရရိှနိုင်ဖွယ် ရိှ မရိှ ၎င်ဵ၏ ထင်ခမင်ယူဆ 

ချေ ်ပါ အစီရငခ်ဳစာခပုစုတငခ်ပရမည်။ 

  ညိှနှိုင်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ တင်ခပေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ  

၃၁၈။ ( ) အဆိုခပုချေ ်သည် ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ  ို 

လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ထာဵေ  ာင်ဵ  ေ ျေနပ်မှုရိှလျှင် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် တရာဵရုဳဵသို္ဓ 

ေအာ ်ပါစာရွ ်စာတမ်ဵအေထာ ်အထာဵမျောဵနှငဴ်အတူ ေလျှာ ်ထာဵရမည်- 

  (၁) အဆိခုပုသည်ဴ ညိှနှိုင်ဵ မှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၃၁၇ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ ခပုစုတင်ခပသည်ဴ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၏ အစီရငခ်ဳစာ၊ 

  (၃) ထိုအဆိခုပုချေ ်အေပ္ဒ ေဆွဵေနွဵဆုဳဵခဖတ်ရန်အတွ ် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူသည်ဴ 

အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ ်လွှာ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်ထာဵချေ ် ို လ ်ခဳရရှိသည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵအဆိုခပုချေ ် မှာ 

မမီရှင်မျောဵနှငဴ် လူမဲွတို္ဓ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ိုခဖစ်ေစေ  ာင်ဵ နှငဴ် ယင်ဵတို္ဓအေပ္ဒ မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵ 

အေဝဵတွင် သေဘာတူညီချေ ်ရရှိနိုင်ဖွယ်ရာရိှေ  ာင်ဵ  ေ ျေနပ်လျှင် မမီရှငမ်ျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵ ို 

ေခ္ဒယူရန်အတွ ် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ျေင်ဵပခခင်ဵ 

၃၁၉။ ( ) တရာဵရုဳဵ  အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ညွှန်  ာဵခခင်ဵ မရှိလျှင် ယဳုမှတ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ပုဒ်မ ၃၁၈ အရ အမိန့်ချေမှတ်သည်ဴေန့မှ ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ ေခ္ဒယူ 

 ျေင်ဵ ပရမည်၊ 

  (၂) ဤပုဒ်မနှငဴ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ 

 ျေင်ဵ ပရမည်။ 

 (ခ) မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵ၌ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် သဘာပတိအခဖစ် ေဆာငရွ် ်ရမည်။ 

 (ဂ) လူမဲွသည် မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵသုိ္ဓ တ ်ေရာ ်ရမည်။ 

 (ဃ) လူမွဲ  အဆိခုပုတငခ်ပေသာ ညိှနှိုင်ဵ မှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အေပ္ဒ ထိမုမီရှငမ်ျောဵ အစည်ဵ 

အေဝဵ၌ မဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရမည်ခဖစ်မပီဵ ထုိသို္ဓမဲခွဲဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် ေ  ဵမမီရရန်ရိှေ  ာင်ဵ  

သ ်ေသထငရ်ှာဵ ခပသနိုငသ်ည်ဴ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှု စုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ ၇၅ 



ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်မနည်ဵ ပိုငဆ်ိုင် ေသာ မမီရှင်မျောဵ   ိုယ်တိုငခ်ဖစ်ေစ 

 ိုယ်စာဵလှယ်မှတစ်ဆငဴ်ခဖစ်ေစ ေထာ ်ခဳမဲေပဵလျှင် ယင်ဵ အဆိခုပုချေ ်သည် 

အတညခ်ဖစ်ေစရမည်။ 

 (င) မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် လူမဲွ  အဆိခုပုတငခ်ပေသာညှိနှိုင်ဵ မှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

 ိ ုခပငဆ်ငခ်ျေ ်ခဖငဴ် အတညခ်ပုနိုငေ်သာ်လည်ဵ ယင်ဵ ခပငဆ်င်ချေ ် ို လူမွဲ၏ သေဘာတူညီချေ ်ခဖင်ဴ 

သာခပုလုပ်ရမည်။ 

 (စ) လူမွဲ၏ အဆိခုပုချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် ခပငဆ်ငခ်ျေ ်တစ်ရပ်ရပ်သည် အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင် 

မျောဵအပါအဝင် အချေ ို ့ေသာ မမီရှင်မျောဵအေပ္ဒ ဆန့် ျေငထ်ိခို ်လျှင် ယင်ဵ အဆိခုပုချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ခပငဆ်င်ချေ ် ို ထိခို ်သည်ဴ မမီရှငမ်ျောဵအန ်မှ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် ေတာင်ဵ ဆိုမှုစုစုေပါင်ဵတန်ဖိုဵ၏ 

၇၅ ရာခိုငန်ှုန်ဵထ ်မနည်ဵ ပိုင်ဆိုင်ေသာ မမီရှင်မျောဵ   ိုယ်တိုင်ခဖစ်ေစ၊  ိုယ်စာဵလှယ်မှတစ်ဆငဴ် 

ခဖစ်ေစ တ ်ေရာ ်မဲေပဵ၍ သေဘာတူရမည်။ 

  ဆဳုဵခဖတ်ချေ ်မျောဵ ုိတရာဵရဳုဵသုိ္ဓ အစီရငခဳ်တငခ်ပခခင်ဵ 

၃၂၀။ ( ) အဆိခုပုတင်ခပေသာ ညိှနှိုင်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီရှငမ်ျောဵ 

အစည်ဵအေဝဵမှ ချေမှတ်ခဲဴေသာ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်မျောဵ ို ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် တရာဵရုဳဵသို္ဓ 

အစီရငခ်ဳ တငခ်ပရမည်ခဖစ်မပီဵ ထိအုစီအရငခ်ဳစာနှငဴ်အတူ ယင်ဵ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်မျောဵအေပ္ဒ 

အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ် ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ ိုလည်ဵ ပူဵတွဲတင်ခပရမည်။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်လွှာနှငဴ် အစီရင်ခဳစာမိတ္တူတို္ဓ ို လူမဲွနှင်ဴ 

မမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵသို္ဓ တ ်ေရာ ်ခွငဴ်ရှိသူ မမီရှင်မျောဵထဳသုိ္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဂ) အဆိခုပုတငခ်ပေသာ ညိှနှိုင်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ို ပုဒ်မ ၃၁၉ အရ  ျေင်ဵ ပခဲဴေသာ 

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် သေဘာတူအတည်ခပုရန် ခငင်ဵပယ်ခဲဴလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) 

အရ တငခ်ပခဲဴေသာ ေလျှာ ်လွှာ ိုပလပ်ရမည်။ 

 (ဃ) အဆိုခပုတငခ်ပေသာ ညိှနှိုင်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ို ပုဒ်မ ၃၁၉ အရ  ျေင်ဵ ပခဲဴေသာ 

ထိမုမီရှင်မျောဵ၏ အစည်ဵအေဝဵမှ အတညခ်ပုခဲဴသည်ဴအခပင် ယင်ဵ အဆိခုပုချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် ခပငဆ်င် 

အဆိခုပုချေ ် (ရိှခဲဴလျှင်) သည် မမီရှငမ်ျောဵနှငဴ် လူမဲွတို္ဓအာဵ အ ျေ ို ဵရိှေစမည်ဟု တရာဵရုဳဵ  ထင်ခမင် 

ယူဆပါ  အဆိပုါ ညိှနှိုင်ဵ မှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ို အတည်ခပုနိုင်သညဴ်အခပင် ယင်ဵ  ို 

အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်နိုငရ်န်အတွ ် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ အမိန့်မျောဵ ချေမှတ်နိုင်သည် 

သုိ္ဓမဟုတ် ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ ေပဵပို္ဓေသာ အစီရငခ်ဳစာနှငဴ် ေလျှာ ်ထာဵလွှာ ို လ ်ခဳရရှိသူသည် တရာဵရုဳဵ 

တွင် ေအာ ်ပါအေ  ာင်ဵ ခပချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ  န့် ွ ်တင်ခပနိုင်သည်- 

  (၁) အဆိခုပုတငခ်ပေသာ ညိှနှိုင်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည် ၎င်ဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာမမီရှင်မျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို မမျှမတထိခို ်နစ်နာေစခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရာတွင် က ီဵစွာေသာ နည်ဵ လမ်ဵ မ ျေမှု ရိှခဲဴခခင်ဵ ။ 



 (စ) တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထငပ်ါ  မမီရှငမ်ျောဵအစည်ဵအေဝဵ ို ခပန်လည်ေခ္ဒယူ ျေင်ဵ ပရန် အမိန့် 

ချေမှတ်နိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

  အတည်ခပုခခင်ဵ၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ 

၃၂၁။ ( ) ပုဒ်မ ၃၂၀ အရ အတည်ခပုခဲဴေသာ ညိှနှိုင်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည် လူမဲွနှငဴ် 

မမီရှင်မျောဵအေပ္ဒတွင် သ ်ေသထင်ရှာဵခပသနိုင်သည်ဴ ေ  ဵမမီအတိုင်ဵ အတာအထိသာ အ ျေ ို ဵ 

သ ်ေရာ ်ေစရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၃၂၀ အရ အတညခ်ပုခဲဴေသာ ညိှနှိုင်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သည်- 

  (၁) အချေနိ်ေစဴေရာ ်ေသာ ေ  ဵမမီတစ်ရပ် ို ရထို ်ခွငဴ်ရိှသည်ဴ မမီရှငမ်ျောဵ၏ သေဘာတူညီချေ ်နှငဴ် 

မှအပ လူမဲွအခဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵသညဴ်တိုငေ်အာင် ေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ဆ ်လ ်တည်ရိှေနသည်ဴ 

သ ်ေသခပနိုငေ်သာ ေ  ဵမမီတစ်ရပ် ို ေပဵဆပ်ရန်တာဝန်မှ  င်ဵလွတ်ခွငဴ် မရိှေစရ သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) လူမဲွအခဖစ်မှ ရပ်စဲသွာဵေသာ်လည်ဵေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ဆ ်လ ်တည်ရှိေနသည်ဴ အခခာဵတစ်စုဳ 

တစ်ဦဵအာဵ တာဝန်မှ  င်ဵလွတ်ေစခွငဴ် မရိှေစရ။ 

 (ဂ) အဆိခုပုတငခ်ပခဲဴသည်ဴ ညိှနှိုင်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် ို ပုဒ်မ ၃၁၉ အရ  ျေင်ဵ ပေသာ 

မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵတွင် အတည်ခပုခဲဴသညဴ်အခပင် တရာဵရုဳဵ လည်ဵ ပုဒ်မ ၃၂၀ ပုဒမ်ခွဲ (စ) အရ 

အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴလျှင် ထိုအမိန့်ချေမှတ်သည်ဴေန့တွင် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန် ချေမှတ်ခဲဴေသာ အမိန့်သည် 

ပျေ ်ခပယ်ေစရမည်။ 

အခန်ဵ (၇) 

အခွင်ဴအေရဵမျောဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵအေပ္ဒလူမွခဲဖစ်မှု၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ခခင်ဵ 

  ယဳုမှတ်အပ်နဳှထာဵသည်ဴ ေခမနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အခွင်ဴအေရဵမျောဵ 

၃၂၂။ ( ) ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ ယဳုမှတ်အပ်နှဳထာဵေသာ ေခမ ို 

ေရာင်ဵချေရန်အလို္ဓငာှ စီရင်ပိငု်ခွငဴ်ရိှေသာ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တငခ်ပေလျှာ ်ထာဵရမည်။ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်လွှာ ို လ ်ခဳရရှိသည်ဴအခါ ေအာ ်ပါအချေ ် 

အလ ်မျောဵ ို ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵလျေ ်သငဴ်သည်ထငခ်မငသ်ည်ဴအမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ၊ 

  (၂) လူမဲွ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်အမိ်ေထာငဖ် ်  လ ်ရှိေနထိုငေ်သာ ေနအမိ် 

ဥပစာ တည်ရိှေသာ ေခမနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ ေလျှာ ်ထာဵလာလျှင်၊ 

   (  ) လူမဲွခဖစ်ေစသည်ဴ ၎င်ဵ၏လ ်ရှိ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်အမိ်ေထာင်ဖ ်၏ 

ခပုမူေဆာင်ရွ ်ချေ ်၊ 

   (ခခ) လူမဲွ၏လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်အိမ်ေထာငဖ် ်၏ လိအုပ်ချေ ်မျောဵနှင်ဴ 

ေငွေ  ဵအေခခအေန၊ 

   (ဂဂ) လူမဲွ၏သာဵသမီဵ မျောဵအတွ ် လိအုပ်ချေ ်မျောဵ၊ 

  (၃) လူမွဲ၏လိုအပ်ချေ ်မျောဵမှအပ အခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵ။ 



 (ဂ) ဤအပုိင်ဵ အရ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ ပထမဆုဳဵ တရာဵဝင် 

လွှေဲခပာင်ဵ ေရာ ်ရိှသွာဵသည်ဴ အချေနိ်မှစ၍ တစ်နှစ် ုန်ဆုဳဵမပီဵေနာ ်မှ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ 

ေလျှာ ်လွှာ တငသွ်င်ဵ ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမရှိပါ မမီရှင်မျောဵ၏ 

အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵမျောဵ ို အခခာဵ ေသာ အချေ ်မျောဵထ ် ဦဵစာဵေပဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ 

ေနထုိင်ခွင်ဴ အခွင်ဴအေရဵမျောဵ 

  လူမဲွ၏ဇနီဵ၊ ခငပွ်န်ဵမှ ေနထုိင်ခွင်ဴ 

၃၂၃။ ( ) လူမဲွ၏ လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်အမိ်ေထာင်ဖ ်  လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ေနထိငုခ်ွငဴ်ခပုရန် 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓေလျှာ ်ထာဵလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါအချေ ်အလ ်မျောဵ ို ထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵ 

စာဵလျေ ် အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ်ည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ၊ 

  (၂) လူမဲွခဖစ်ေစသည်ဴ ၎င်ဵ ၏လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်အမိ်ေထာင်ဖ ်၏ ခပုမှုေဆာင်ရွ ်ချေ ်၊ 

  (၃) လူမွဲ၏ လ ်ရှိ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်အမိ်ေထာငဖ် ်၏ လိအုပ်ချေ ်မျောဵနှင်ဴ ေငွေ  ဵအေခခအေန၊ 

  (၄) လူမွဲ၏ သာဵသမီဵမျောဵအတွ ် လိအုပ်ချေ ်မျောဵ၊ 

  (၅) လူမဲွ၏ လိအုပ်ချေ ်မျောဵမှအပ အခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵ။ 

 (ခ) ဤအပုိင်ဵ အရ လူမွဲပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ ပထမဆုဳဵတရာဵဝင် 

လွှေဲခပာင်ဵ ေရာ ်ရိှသွာဵသည်ဴ အချေနိ်မှစ၍ တစ်နှစ် ုန်ဆုဳဵမပီဵေနာ ်မှ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ 

ေလျှာ ်လွှာ တငသွ်င်ဵ ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမရှိပါ  မမီရှင်မျောဵ၏ 

အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵမျောဵသည် အခခာဵ ေသာ အချေ ်မျောဵထ ် ဦဵစာဵေပဵစဉ်ဵ စာဵရမည်။ 

  လူမဲွ၏ေနထုိင်ခွင်ဴ 

၃၂၄။ ( ) ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် ဤပုဒ်မနှငဴ် သ ်ဆိုငေ်စရမည်- 

  (၁) ေနအမိ်ဥပစာတွင် အ ျေ ို ဵသ ်ဆိုငမ်ပီဵ ေနထိငုခ်ွငဴ်ရှိသူသည် လူမဲွအခဖစ် ခဳယူေစသည်ဴ 

အမိန့်ချေမှတ်ခဳရခခင်ဵ ၊ 

  (၂) လူမဲွခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵချေနိ်နှင်ဴ လူမဲွခဖစ်မှုစတင်သညဴ် 

အချေနိ်တွင် ထိအုိမ်ဥပစာ၌ လူမဲွနှငဴ်အတူ အသ ် ၁၈ နှစ်ေအာ ်ရိှသူတစ်ဦဵ  ေနထိငုခ်ဲဴခခင်ဵ။ 

 (ခ) လူမဲွသည် ေအာ ်ပါအခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို ရရိှေစရမည်- 

  (၁) တရာဵရုဳဵ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်မှတစ်ပါဵ ထိေုနအမိ်ဥပစာ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ၏ အစိတ်အပုိင်ဵ  ို လ ်ရိှ 

ေနထိငုေ်နလျှင် ယင်ဵ ဥပစာ သုိ္ဓမဟုတ် အစိတ်အပိုင်ဵမှ နှင်ထုတ်ခဳရခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ဖယ်ရှာဵခဳရခခင်ဵ မှ  င်ဵလွတ်ခွငဴ်၊ 

  (၂) လ ်ရိှေနထိငု်ခခင်ဵ မရိှလျှင် တရာဵရုဳဵ၏ခွငဴ်ခပုချေ ်ခဖငဴ် ထိေုနအိမ် ဥပစာသို္ဓ ဝငေ်ရာ ်ခွငဴ်နှင်ဴ 

ေနထိငု်ပိုင်ခွငဴ်။ 



 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွ၏လိုအပ်ချေ ်မှအပ မမီရှငမ်ျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ၊ လူမဲွ၏ သာဵသမီဵမျောဵ အတွ ် 

လိအုပ်ချေ ်မျောဵနှင်ဴ ေငွေ  ဵအေခခအေနအခပင် အခခာဵေသာ အေခခအေနမျောဵ ို ထညဴ်သွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵ၍ သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ်အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) ဤအပုိင်ဵ အရ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအာဵ ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ ပထမဆုဳဵ တရာဵဝင်လွှဲ 

ေခပာင်ဵေရာ ်ရိှသွာဵသည်ဴေန့မှ တစ်နှစ် ုန်ဆုဳဵမပီဵေနာ ်မှ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ  

ခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် ထူဵခခာဵေသာ အေခခအေနမရှိပါ  မမီရှင်မျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵမျောဵ ို အခခာဵေသာ 

အချေ ်မျောဵထ ် ဦဵစာဵေပဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ 

ယခငေ်ဆာင်ရွ ်ခဴဲသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ ုိ ခပန်လည်ချေန်ိညိှခခင်ဵ 

  ေငစွာရင်ဵအရ ေ  ဵမမီမျောဵ ုိ သာမန်လွှဲေခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵ အာဵ ပျေ ်ခပယ်ေစခခင်ဵ 

၃၂၅။ ( ) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ေဆာငေ်နသူတစ်ဦဵသည် အခခာဵတစ်စုဳတစ်ဦဵအာဵ လ ်ရိှ ာလ တွင် 

ခဖစ်ေစ၊ အနာဂတ် ာလတွင်ခဖစ်ေစ ေငွစာရင်ဵ အရ ေ  ဵမမီမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ေ  ဵမမီမျောဵ အန ်မှ 

ေ  ဵမမီအမျေ ို ဵအစာဵတစ်ရပ်ရပ် ို ေပဵဆပ်မပီဵေနာ ်တွင် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့် 

ချေမှတ်ခခင်ဵ ခဳရလျှင် ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ ခခင်ဵမခပုမီ ေပဵေချေခခင်ဵ မခပုရေသဵသည်ဴ ေငွစာရင်ဵ  

အရ ေ  ဵမမီမျောဵ ို လွှေဲခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵသည် ပျေ ်ခပယ်ေစရမည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴ် (ခ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလို္ဓငှာ- 

  (၁) လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ခခင်ဵ ဆိုရာတွင် ေငွစာရင်ဵ အရ ေ  ဵမမီအေပ္ဒ အာမခဳထာဵရှိခခင်ဵ  နည်ဵ လမ်ဵ 

ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ၊ ေ  ဵမမီတာဝန်တငရှ်ိေစခခင်ဵ  နည်ဵ လမ်ဵ ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ခခင်ဵ လည်ဵ 

ပါဝင်သည်။ 

  (၂) သာမန်လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ခခင်ဵတွင် ေအာ ်ပါတို္ဓ ပါဝငခ်ခင်ဵ မရိှေစရ- 

   (  ) သ ်ဆိုင်သည်ဴ မမီစာဵထဳမှ အချေနိ်ေစဴေရာ ်သည်ဴ ေ  ဵမမီ ို လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် သီဵခခာဵပဋိညာဉ်အရ ေပဵဆပ်ရန် အချေနိ်ေစဴေရာ ်ေသာ ေ  ဵမမီမျောဵ ို 

လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ် ခခင်ဵ ၊ 

   (ခခ) သေဘာရိုဵခဖင်ဴ တန်ရာတန်ေ  ဵခဖငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ို 

လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ရာတွငခ်ဖစ်ေစ၊ မမီရှင်မျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵအလို္ဓငှာ ပစ္စည်ဵမျောဵ ို 

လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵရာတွငခ်ဖစ်ေစ ေငွစာရင်ဵ အရ ေ  ဵမမီ မျောဵ ို လွှေဲခပာင်ဵေပဵအပ်ခခင်ဵ ။ 

  လူမဲွပါဝငခ်ျေုပ်ဆုိထာဵေသာ ပဋညိာဉ်မျောဵ 

၃၂၆။ ( ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်၌ စာချေုပ်ဝင်အခဖစ် ပါဝင်ချေုပ်ဆိုမပီဵေနာ ် မ  ာမီ 

လူမဲွအခဖစ် စီရင်ဆုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ ခဳရလျှင် ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုငေ်စရမည်။ 

 (ခ) ပဋိညာဉ်တွငပ်ါဝင်သည်ဴ အခခာဵသူတစ်ဦဵ  ေလျှာ ်ထာဵသညဴ်အခါ တရာဵရုဳဵသည် ေလျှာ ် 

ထာဵသူ၏ သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲ၏ ပဋိညာဉ်အတိုင်ဵ လို ်နာေဆာင်ရွ ်ရန် ပျေ ် ွ မ်ှုေ  ာငဴ် ခဖစ်ေပ္ဒ 



လာသည်ဴ နစ်နာေ  ဵ ို စည်ဵ  မ်ဵချေ ်သတ်မှတ်၍  င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုေသာ အမိန့်ခဖစ်ေစ၊ အခခာဵ 

တရာဵမျှတသည် ထင်ခမငသ်ည်ဴအမိန့်ခဖစ်ေစ ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵ  ချေမှတ်ေသာ အမိန့်တစ်ရပ်ေ  ာငဴ် လူမဲွ ေပဵေချေရန်ရိှသည်ဴ နစ်နာ 

ေ  ဵတစ်ရပ်ရပ် ို လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် ရရန်ရှိေသာေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေတာင်ဵ ဆိုချေ ်တစ်ရပ် အခဖစ် သ ်ေသတငခ်ပနိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်။ 

 (ဃ) လူမွဲခဖစ်မှုမှ ရပ်စဲခခင်ဵမရှိေသဵေသာ လူမွဲသည် အခခာဵသူတစ်ဦဵနှငဴ် ပူဵတွဲ၍ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ရပ် 

 ိ ုချေုပ်ဆိုခဲဴလျှင် ထိုသူသည် ယင်ဵ ပဋိညာဉ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲပါဝငခ်ခင်ဵမရှပိဲ တရာဵစွဲဆိုခွငဴ် 

သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵစွဲဆိုခဳပိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်။ 

  အတည်ခပုသည်ဴလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျောဵ 

၃၂၇။ ( ) လူမဲွခဖစ်မှုမစတငမ်ီအချေနိ်၌ မမီရှငတ်စ်ဦဵ - 

  (၁) လူမဲွပိုင်ေခမ ွ ် သုိ္ဓမဟုတ်  ုန်စည်မျောဵအေပ္ဒ ဒီ ရီအတညခ်ပု ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴသည်ဴ  ိစ္စ 

သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) အခခာဵတစ်စုဳတစ်ဦဵထဳမှ လူမဲွ  ရရန်ရိှေသာ ေ  ဵမမီတစ်ရပ်အတွ ် ဝရမ်ဵ ပ်ေစခဲဴသည်ဴ 

 ိစ္စတွင်ဒီ ရီအတည်ခပုခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဝရမ်ဵ ပ်ခခင်ဵ ို မပီဵခပတ်ေအာင် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵအခပည်ဴအဝ ေပဵေချေခခင်ဵ မရှိေသဵသည်ဴ  ိစ္စတွင် မမီရှင်သည် 

ဒီ ရီအတည်ခပုခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဝရမ်ဵ ပ်ခခင်ဵမှရရိှခဲဴေသာ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဒီ ရီအတည်ခပုခခင်ဵ  ို ခဖစ်ေစ၊ ဝရမ်ဵ  ပ်ခခင်ဵ ိုခဖစ်ေစ ေရှာငရှ်ာဵရန်အတွ ် ေပဵအပ်ခဲဴေသာ 

ေငွေ  ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ ို 

ဆန့် ျေငရ်ယူခွငဴ်မရိှေစရ။ 

 (ခ) (၁) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏  ုန်စည်အေပ္ဒ ဒီ ရအီတည်ခပုေဆာင်ရွ ်မှု မပီဵခပတ်ခခင်ဵ မရိှေသဵ မီ 

ထိုသူသည် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵခဳရေ  ာင်ဵ  ို ထိသူု  ဒီ ရီအတည်ခပုသူ 

အရာရိှထဳသို္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓမပီဵသည်ဴအခါ ထိအုရာရှိသည် ဒီ ရီအတညခ်ပုလုပ်စဉ်  

သိမ်ဵဆည်ဵခဲဴေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ရယူထာဵခဲဴေသာ  ုန်စည်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵမျောဵ ို 

တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသို္ဓ ခပန်လည်ေပဵအပ်ရမည်။ 

  (၂) သုိ္ဓရာတွင် တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူသည် ထိ ုုန်စည်အာဵ 

ေရာင်ဵချေ၍ရေငွ သုိ္ဓမဟုတ် ရယူသိမ်ဵဆည်ဵခဲဴသည်ဴ ေငွမျောဵအန ်မှ ဒီ ရီအတည်ခပုလုပ်စဉ်  

 ုန် ျေခဲဴသည်ဴ စရိတ်မျောဵအတွ ် ဦဵစာဵေပဵ ေပဵေချေရမည်။ 

 (ဂ) အ ယ်၍ ဒီ ရီအတည်ခပုလုပ်ရာတွင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏  ုန်စည်အာဵ ေရာင်ဵချေခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသုိ္ဓေရာင်ဵ ချေမှုမခပုရန် လိအုပ်သညဴ် ေငွေ  ဵေပဵေချေခခင်ဵ ခပုမပီဵေနာ ် 

ထိုသုိ္ဓခပုသညဴ်ေန့မှ ၁၄ ရ ်အတွင်ဵ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစရန် ေလျှာ ်လွှာတငသွ်င်ဵ ခဲဴေ  ာင်ဵ  

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို ဒီ ရီ အတညခ်ပုသူအရာရိှထဳသုိ္ဓ ေပဵပို္ဓခဲဴမပီဵခဖစ်သည်ဴအခပင် 

ယင်ဵ ေလျှာ ်လွှာအရ ထိုသူအေပ္ဒ လူမဲွအခဖစ် ခဳယူေစသညဴ်အမိန့်ချေမှတ်ခဲဴပါ  ဒီ ရီ 



အတညခ်ပုစဉ်   ုန် ျေစရတိ်မျောဵ ို နှုတ်ယူမပီဵေနာ ်  ျေန်ရှိေသာ  ုန်စညေ်ရာင်ဵ ရေငွ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေပဵေချေခဲဴေသာ ေငွေ  ဵသည် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင် ေစရမည်ခဖစ်မပီဵ 

ထိေုငွေ  ဵမျောဵထဲမှ ဒီ ရအီတည်ခပုသူမမီရှင်၏ ေ  ဵမမီအာဵ ဦဵစာဵေပဵ ေပဵေချေရ မည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ  ေဖာ်ခပထာဵေသာေငပွမာဏသည် ဒီ ရီအတည်ခပုရာမှ ရရိှသည်ဴ ေငွပမာဏ 

ထ ် ေ ျော်လွန်လျှင် ဒီ ရီအတည်ခပုသူအရာရိှသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို လိ ု်နာရမည်- 

  (၁) ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓထာဵေသာ လူမဲွခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် 

ေလျှာ ်လွှာအာဵ စစ်ေဆဵေနစဉ်အတွင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ၁၄ 

ရ ် ာလအတွင်ဵ မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို ထိပုုဒမ်ခွဲတွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ  ျေန်ေငွ ို 

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ မခပုရ၊ 

  (၂) ထိ ုျေန်ေငွသည် လူမဲွ၏ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်ခဲဴလျှင် ထိ ုျေန်ေငအွာဵ တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသို္ဓ ေပဵအပ်ရမည်။ 

 (င) ဒီ ရီအတည်ခပုခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဝရမ်ဵ ပ်ခခင်ဵခပုသူ မမီရှင်၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵအလို္ဓငာှ ပုဒမ်ခွဲ ( ) 

မ ှ(ဂ) အရ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသုိ္ဓ အပ်နှင်ဵ ထာဵေသာ အခွငဴ် 

အေရဵမျောဵ ို တရာဵရုဳဵသည် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်၍ သငဴ်သည်ဟု ထင်ခမငေ်သာ အတိုင်ဵ 

အတာနှငဴ်အညီ ပယ်ဖျေ ်နိုင်သည်။ 

 (စ)  ုန်စည်တစ်ရပ်အာဵ ဒီ ရီအတညခ်ပုသူအရာရှိထမဳှ သေဘာရိုဵခဖငဴ် ဝယ်ယူလ ်ေရာ ်ရယူမပီဵ 

ခဖစ်ပါ  တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူမှ အဆိုပါပစ္စည်ဵ ို ခပန်လည် 

သိမ်ဵယူရန် ဤပုဒ်မပါ မည်သညဴ်ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် မျှ အခွငဴ်အာဏာေပဵသည်ဟု မှတ်ယခူခင်ဵမခပုရ။ 

 (ဆ) လူမဲွခဖစ်မှုစတငမ်ပီဵေနာ ် လူမဲွ  လ ်ဝယ်ရရိှလာေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်ခဳရရှိလာေသာ 

ပစ္စည်ဵေပ္ဒတွင် ဒီ ရီအတည်ခပုရာ၌ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴ် (ဂ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်ဆိုငခ်ခင်ဵ  

မရိှေစရ။ သုိ္ဓရာတွင် ဒီ ရီအတည်ခပုခခင်ဵ စတငမ်ပီဵေနာ ် မပီဵဆုဳဵခခင်ဵ  မရိှေသဵမီ ေအာ ်ပါအေခခ 

အေနမျောဵနှငဴ် အ ျေုဳဵဝင်လျှင် ထိပုုဒ်မခွဲမျောဵသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

  (၁) ထိပုစ္စည်ဵသည်ပုဒ်မ ၂၈၆ အရ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵအခဖစ် ေတာင်ဵ ဆိုမပီဵခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၂၈၆ အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာမိတ္တူတစ်ရပ် ို ဒီ ရီအတည်ခပုသအူရာရိှထဳသုိ္ဓ ေပဵပို္ဓခဲဴမပီဵ 

ခဖစ်ခခင်ဵ ။ 

  ငာှဵရမ်ဵခအတွ ်ေတာင်ဵဆုိခွင်ဴ 

၃၂၈။ လူမဲွထဳမှ ရရန်ရိှေသာ ငာှဵရမ်ဵ ခအတွ ် အမိ်ရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အမိ်လခထို ်ခွငဴ်ရိှေသာ အခခာဵ 

တစ်စုဳတစ်ဦဵ  လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွင် ေ  ဵမမီတစ်ရပ် ဲဴသုိ္ဓ သ ်ေသတင်ခပေတာင်ဵ ဆိုနိုင် 

သည်။ သုိ္ဓရာတွင် လူမွဲခဖစ်မှုစတငခ်ခင်ဵ မခပုမီ အချေနိ် ာလ ၆ လစာအတွ ်သာ ေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ် ရိှေစ 

ရမည်။ 

  အလုပ်သင်မျောဵ 

၃၂၉။ ( ) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ေအာ ်ပါ စိ္စမျောဵအလုိ္ဓငာှ သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 



  (၁) လူမဲွခဳယူေစသည်ဴအမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵထာဵချေနိ်၌ တစ်စုဳတစ်ဦဵသည် 

လူမဲွခဖစ်လာမည်ဴသူထဳတွင် အလုပ်သင်အခဖစ် ဝငေ်ရာ ် လုပ် ိုငေ်နစဉ်အတွင်ဵ ထိသူုအေပ္ဒ လူမွ ဲ

အခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သည်ဴအခါ ၊ 

  (၂) လူမဲွ သုိ္ဓမဟုတ် အလုပ်သင်  ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသုိ္ဓ အလုပ်သင်အခဖစ်မှ ရပ်စဲေ  ာင်ဵ  

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ေပဵပို္ဓသည်ဴအခါ။ 

 (ခ) အလုပ်သငခ်န့်အပ်မှုဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချေ ်သည် လူမဲွခဖစ်မှု စတငခ်ျေနိ်မှစ၍ ရပ်စဲရမည်။ 

  စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵရယူသိမ်ဵဆည်ဵခွင်ဴမရိှေစခခင်ဵ 

၃၃၀။ ( ) လူမဲွထဳမှ စာအပု်စာတမ်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵအာဵ ဒီ ရီအတည်ခပု သူ 

အရာရိှမှ အတည်ခပုေဆာငရွ် ်လျှင် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူမှ 

လ ်ဝယ်ထာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခွင်ဴ ို ခငင်ဵပယ်ရာေရာ ်ေစမည်ဆိုပါ  ယင်ဵ ဲဴသုိ္ဓ အတညခ်ပု 

ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

 (ခ) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ် စာရွ စ်ာတမ်ဵမျောဵခဖစ်လျှင် ပုဒမ်ခွဲ ( ) နှငဴ် 

သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

  လူမဲွပါဝငခ်ျေုပ်ဆုိထာဵေသာ အနုညာတသေဘာတူညီချေ ် 

၃၃၁။ ( ) လူမဲွခဖစ်မှုစတငခ်ခင်ဵ မခပုမီ လူမဲွပါဝငခ်ျေုပ်ဆိုထာဵေသာ ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်၌ အနုညာတ 

သေဘာတူညီချေ ်ပါရှိလျှင် ဤပုဒမ်ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပဋိညာဉ် ို သေဘာတူလ ်ခဳပါ  ထိပုဋညိာဉ်ပါ အနုညာတ 

သေဘာတူညီချေ ် ို အတည်ခပုေဆာငရွ် ်နိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် အတည်ခပု ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  ို ခဳယူ 

နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူသည် ပဋိညာဉ် ို သေဘာတူလ ်ခဳခခင်ဵ မရိှေသာ်လည်ဵ မမီရှင်မျောဵ 

ေ ာ်မတီ ခဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵတို္ဓ ိုယ်စာဵ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူမှတစ်ဆငဴ်ခဖစ်ေစ၊ ထိုသေဘာတူညီ 

ချေ ်တွင် ပါဝင်ေသာ အခခာဵစာချေုပ်ဝငတ်စ်ဦဵဦဵ ခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသို္ဓ ယင်ဵ အေ  ာင်ဵအရာနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ အနုညာတစီရငဆ်ုဳဵခဖတ်ခခင်ဵ  နည်ဵ လမ်ဵအရ ေခဖရှင်ဵေစေရဵလွှဲအပ်ေစသညဴ် 

အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၈) 

လူမဲွခဖစ်မှုနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ခပစ်မှုမျောဵ 

  ဤအခန်ဵနှင်ဴသ ်ဆုိင်ခခင်ဵ 

၃၃၂။ ( ) တရာဵရုဳဵသည် ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ မမီစာဵအေပ္ဒ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့် 

တစ်ရပ်ချေမှတ်သည်ဴအခါ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်ဆိုငေ်စရမည်။ 

 (ခ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ို ပယ်ဖျေ ်သည်ခဖစ်ေစ မပယ်ဖျေ ်သည်ခဖစ်ေစ ဤအခန်ဵပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 



 (ဂ) ေနာ ်ထပ်လူမွဲခဖစ်မှုနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိလုူမဲွ၏ ေပဵရန်တာဝန်မျောဵ ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ မရိှဘဲ လူမဲွ 

အခဖစ်မှ ရပ်စဲမပီဵေနာ ်ပိုင်ဵ ေဆာငရွ် ်ချေ ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲသည် ဤအခန်ဵပါ ခပစ်မှုတစ်ရပ် 

အတွ ် ခပစ်ဒဏ်ထို ်သငဴ်ခခင်ဵ မရှိေစရ။ သုိ္ဓရာတွင် လူမဲွခဖစ်မှုမရပ်စဲမီ  ျေူဵလွန်ခဲဴေသာ 

ခပစ်မှုတစ်ရပ် အတွ ် မှုခင်ဵတစ်စုဳတစ်ရာခဖငဴ် တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ို ဤအပုိင်ဵ ပါ 

မည်သည်ဴခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်  မျှ တာဵခမစ်ခခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

 (ဃ) ဤအခန်ဵအရ ခပစ်မှုတစ်ရပ်အတွ ် တရာဵစွဲဆိုေသာ မှုခင်ဵတစ်ရပ်တွင် ယင်ဵခပစ်မှု ို 

နိုငင်ေဳတာ်ခပင်ပတွင်  ျေူဵလွန်ခဲဴသည်ဆိုေသာ အေ  ာင်ဵ ခပချေ ်ခဖငဴ် ခုခဳေချေပခွငဴ်မရိှေစရ။ 

 (င) မည်သူမဆို ဤအခန်ဵပါ ခပစ်မှု ို  ျေူဵလွန်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် ထိုသူအာဵ ေထာင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ် 

အထိ ချေမှတ်ရမည်ဴအခပင် ေငွဒဏ်  ျေပ် သိန်ဵငါဵဆယ်အထိ ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (စ) ဤအခန်ဵတွင်- 

  (၁) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်ေသာပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသုိ္ဓခဖစ်ေစ၊ ယဳုမှတ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓခဖစ်ေစ လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ရန် ဆငဴဆ်ိုသတ်မှတ်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵဆိုေသာ 

စ ာဵရပ်တွင် ပုဒ်မ ၂၈၆ သုိ္ဓမဟုတ် ၂၈၇ အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ 

ေပဵပို္ဓေတာင်ဵ ခဳသည်ဴပစ္စည်ဵမျောဵ လည်ဵ ပါဝင်ရမည်၊ 

    (၂)   ာဵ ာလ ဆိုသည်မှာ လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် 

ေလျှာ ်လွှာတငသ်ွင်ဵချေနိ် မှစ၍ ယင်ဵ အမိန့်ချေမှတ်သည်အထိ  ာေသာ   ာဵ ာလ ို 

ဆိုသည်။ 

  က ဳရွယ်ချေ ်မရိှေ  ာင်ဵခုခဳေချေပခခင်ဵ 

၃၃၃။ ဤအခန်ဵပါ ခပစ်မှုတစ်ရပ်နှငဴ် စွဲဆိုခခင်ဵ ခဳရသူသည် ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ ို ေဆာင်ရွ ်ရာ ၌ 

လိမ်လည်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် ဝှ ်သိမ်ဵရန် က ဳရွယ်ချေ ်မရိှေ  ာင်ဵ  သ ်ေသထင်ရှာဵခပသနိုင်လျှင် 

ထိုသူသည် ဤအပိုင်ဵပါ ခပစ်မှု ို  ျေူဵလွန်ခခင်ဵ မရိှဟု ဤပုဒ်မအရ မှတ်ယူနိုငသ်ည်။ 

လူမဲွခဖစ်မှုမစတင်မီနှင်ဴ စတင်မပီဵေနာ ်ပိင်ုဵ လူမဲွ၏  ျေူဵလွန်မှုမျောဵ 

  ထုတ်ေဖာ်ေခပာ  ာဵရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ 

၃၃၄။ ( ) လူမဲွသည် ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ထုတ်ေဖာ်ရန်ပျေ ် ွ ်လျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူ 

ရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

  (၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ မိမပိစ္စည်ဵစာရင်ဵ  ို မိမိသိရိှ 

သည်ဴအတိုင်ဵ ေဖာ်ထတု်ေခပာ  ာဵရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) လူမဲွ  ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ မည်သည်ဴအချေနိ်  မည်သူ္ဓထဳသုိ္ဓ မည်သညဴ်တန်ဖိုဵ ခဖငဴ် 

ေရာင်ဵချေခဲဴသည် သုိ္ဓမဟုတ် မည်သုိ္ဓမည်ပုဳ စီမဳခန့်ခွဲခဲဴသည် ို တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသို္ဓ သတင်ဵ ေပဵေခပာ  ာဵရန် ပျေ ် ွ ခ်ခင်ဵ။ 



 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( )၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်သည် လူမဲွ  မိမလိုပ်ငန်ဵအာဵ လုပ်ေဆာငမ်မဲ 

နည်ဵ လမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵေဆာင်ရွ ်ရာ၌ မိမ ိိုယ်တိုင် သုိ္ဓမဟုတ် မိမ၏ိမိသာဵစုအတွ ် သာမန် 

 ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ို ေပဵေချေမှုတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရှိေစရ။ 

  ပိုင်ဆုိင်မှု ုိ ဝှ ်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵ 

၃၃၅။ ( ) လူမဲွသည် ေအာ ်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ို ခပုလုပ်လျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူ 

ရမည်ခဖစ်မပီဵ ပဒု်မ ၃၃၃ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

  (၁) ဥပေဒအရ လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ရန် ဆငဴ်ဆိုထာဵသည်ဴ မိမိ၏လ ်ဝယ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵမှု 

ေအာ ်တွငရိှ်ေသာ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်သည်ဴ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳ 

ခဖစ်ေစ၊ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳခဖစ်ေစ၊ ထိုသူတို္ဓ  ညွှန်  ာဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ ခဖစ်ေစ 

လ ်ေရာ ် ေပဵအပ်မှုမရိှခခင်ဵ၊ 

  (၂) မိမရိရန်ရှိေသာ ေ  ဵမမီ သုိ္ဓမဟုတ် မိမေိပဵရန်ရှိေသာ ေ  ဵမမီတစ်ရပ် ို ဝှ ်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ ်မနည်ဵေသာ တန်ဖိုဵရှိေသာ 

ပစ္စည်ဵ ို ဝှ ်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသုိ္ဓလ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ရန် 

မိမိ အာဵ ဆငဴဆ်ိုထာဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵ ို လ ်ဝယ်ထာဵခခင်ဵ ၊ 

  (၃) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ ်လွှာ တငသွ်င်ဵ ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ 

လအတွင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵ ာလအတွင်ဵ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ခပစ်မှုတစ်ရပ်ေခမာ ်ေစမည်ဴ 

ခပုလုပ်မှု တစ်ခု ို လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴအမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် ခပုလုပ်ခဲဴလျှင်။ 

 (ခ) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ ် မနည်ဵ သည်ဴ တန်ဖိုဵရှိမပီဵ တရာဵဝင် 

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသို္ဓ လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ရန် ဆငဴဆ်ိုထာဵသည်ဴ 

မိမလိ ်ဝယ်ရိှပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို   ာဵ ာလအတွင်ဵ၌ လူမဲွ  ဖယ်ရှာဵလျှငခ်ဖစ်ေစ၊ ဖယ်ရှာဵခဲဴလျှင် 

ခဖစ်ေစ ၎င်ဵသည် ခပစ်မှု ို ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယရူမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် 

သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ဂ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ  လူမွဲအာဵ 

ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ  လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရန် ဆငဴဆ်ိုခဲဴရာ၌  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်သည်ဴ အေ  ာင်ဵခပ 

ချေ ်မရှိဘဲ လိ ု်နာရန်ပျေ ် ွ ်ခဲဴလျှင် ၎င်ဵသည် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်ရာ ေရာ ်သည်- 

  (၁) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ေပဵရန်ေလျှာ ်လွှာ တငသွ်င်ဵ ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ လ 

 ာလအတွင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵ ာလအတွင်ဵ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအန ်မှ အမျောဵစုဆုဳဵရှုဳဵခဲဴမှုနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ တာဝန်ယူစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ တငခ်ပေစခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) ထိဆုုဳဵရှုဳဵမှုအတွ ် ေ ျေနပ်ေလာ ်ဖွယ်ရာ ရှင်ဵလင်ဵတငခ်ပေစခခင်ဵ ။ 

  စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ုိ ဝှ ်သိမ်ဵထာဵခခင်ဵနှင်ဴ လိမ်လည်ေရဵသွင်ဵခခင်ဵ 

၃၃၆။ ( ) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ၎င်ဵ၏လ ်ဝယ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိန်ဵချေုပ်မှုေအာ တ်ွင်ရိှေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵနှင်ဴ အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ ို တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ 



အရာရိှထဳခဖစ်ေစ၊ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထခဳဖစ်ေစ ထိသူုတို္ဓ  ညွှန်  ာဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵခဖစ်ေစ 

လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ခခင်ဵမခပုလျှင် ၎င်ဵသည် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ 

ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) လူမဲွသည် ေအာ ်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ို လုပ်ေဆာငလ်ျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရ 

မည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှင်ဴ သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

  (၁) လူမဲွသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ စာအုပ်စာတမ်ဵနှငဴ် 

အခခာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျောဵ တငခ်ပမှု ို တာဵဆီဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵ ာလအတွင်ဵ ၌ 

တာဵဆီဵခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၂) လူမဲွသည် ၎င်ဵပိုငပ်စ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ စာအုပစ်ာတမ်ဵနှငဴ် 

အခခာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျောဵ ို ဝှ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဖျေ ်ဆီဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ခဖတ်ေတာ ်ခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် လိမ်လည်အတုခပုခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသုိ္ဓ ဝှ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဖျေ ်ဆီဵခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ခဖတ်ေတာ ်ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လိမ်လည်အတုခပုခခင်ဵ  တစ်ရပ်ရပ် ို ခဖစ်ေပ္ဒေစခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် တမင် ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ ၊ 

  (၃) လူမွဲသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ စာရွ စ်ာတမ်ဵနှငဴ် 

အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵတွင် လိမ်လည်ေရဵသွင်ဵ ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ခဖစ်ေပ္ဒေစခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

တမင်ခွငဴခ်ပုခခင်ဵ ၊ 

  (၄) လူမွဲအခဖစ် ခဳယူေစသည်ဴအမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတငသွ်င်ဵ ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ 

လအတွင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵ ာလအတွင်ဵ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) သုိ္ဓမဟုတ် (၃)အရ 

ခပစ်မှုတစ်ရပ်ေခမာ ်ေစမည်ဴ ခပုလုပ်မှု တစ်ခု ို လူမဲွအခဖစ် ခဳယူေစသည်ဴအမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် 

ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ။ 

 (ဂ) လူမဲွသည် ေအာ ်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ို လုပ်ေဆာငလ်ျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည် 

ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

  (၁) လူမဲွသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ စာအုပစ်ာတမ်ဵနှငဴ် 

အခခာဵ ေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵ ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိုသုိ္ဓခဖစ်ေပ္ဒေစခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် တမင်ခွငဴ်ခပုခခင်ဵ ၊ 

  (၂) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတငသွ်င်ဵ ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ 

လအတွင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵ ာလအတွင်ဵ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ ခပစ်မှုတစ်ရပ်ေခမာ ်ေစမည်ဴ 

ခပုလုပ်မှုတစ်ခု ို လူမဲွ အခဖစ်ခဳယူေစမည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၄) နှငဴ် ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) တို္ဓတွင် အချေနိ် ာလအာဵ ၁၂ 

လအခဖစ် ေဖာ်ခပထာဵ ေသာ်လည်ဵ  ုန်သွယ်မှုမှတ်တမ်ဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်သည်ဴ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်တွင် 

ယင်ဵ  ာလအစာဵ နှစ်နှစ်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 



 (င) ပုဒမ်ခွဲ(ဃ)တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ  ုန်သွယ်မှုမတှ်တမ်ဵ ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ပါမှတ်တမ်ဵမျောဵ 

အပါအဝင် လူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ေငွေ  ဵအေခခအေန ို ေဖာ်ခပေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ရှင်ဵလင်ဵ တငခ်ပေသာ စာအပု်စာတမ်ဵနှင်ဴ 

အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵ ိုဆိုသည်- 

  (၁) ရေငွေပဵေငမွျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထာဵရှိသည်ဴ ပုဳမှန်ေငွစာရင်ဵ မှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ 

  (၂) ပုဳမှန် ုန်စည်စာရင်ဵ မှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ 

  (၃) လ ်လီေရာင်ဵ ချေေသာ  ုန်စည်မျောဵမှတပါဵ ေရာင်ဵသူနှငဴ် ဝယ်သူတို္ဓ ို 

ေဖာ်ခပမှတ်တမ်ဵတငထ်ာဵ သည်ဴ  ုန်စည်ေရာင်ဵဝယမ်ှု မှတ်တမ်ဵမျောဵ။ 

  မမှန်မ န်ေရဵသွင်ဵေဖာ်ခပချေ ်မျောဵ 

၃၃၇။ ( ) လူမဲွသည် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵေ ာင်ဵ၊ ဤအပုိင်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် 

တစ်ရပ်ရပ်အရ ေဆာငရွ် ်ရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေရဵသငွ်ဵေဖာ်ခပချေ ် တစ်ရပ်ခပုလုပ်ရာတွင် 

လည်ဵေ ာင်ဵ  အေရဵပါေသာ အချေ ်အလ ်မျောဵ ို ထိမ်ချေန်ခခင်ဵ ခပုလျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုငေ်စရမည်။ 

 (ခ) လူမဲွသည် ေအာ ်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ို လုပ်ေဆာငလ်ျှင် ဤပုဒ်မအရ 

ခပစ်မှု ျေူဵလွန်ရာေရာ ် သည်- 

  (၁) လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵ၌ တစ်စုဳတစ်ဦဵသည် ေ  ဵမမီရရန်ရိှေ  ာင်ဵ  မမှန်မ န် 

သ ်ေသထငရ်ှာဵ ခပသေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ ို သိလျေ ်နှငဴခ်ဖစ်ေစ၊ 

ယဳု  ည်ရန်အေ  ာင်ဵ ရှိလျေ ်ခဖစ်ေစ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ ထဳသုိ္ဓ ေဆာလျေငစ်ွာ 

သတင်ဵ ေပဵအေ  ာင်ဵ  ာဵရန် ပျေ ် ွ ခ်ခင်ဵ၊ 

  (၂) ၎င်ဵပိုင်ဆိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵအစိတ်အပိုင်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵမပီဵ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵရာတွင် 

ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုန် ျေစရိတ်မျောဵ ို မဟုတ်မမနှ် တငခ်ပရန် အာဵထုတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) လူမွဲအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ ခခင်ဵ မခပုမီ ၁၂ လအတွင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵ ာလအတွင်ဵ  ျေင်ဵ ပခပုလုပ်ခဲဴေသာ မမီရှင်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသညဴ် မည်သည်ဴ 

အစည်ဵအေဝဵ တွင်မဆို ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ခပစ်မှုတစ်ရပ်ေခမာ ်ေစမည်ဴ ခပုလုပ်မှုတစ်ခု ို 

ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၄) လူမွဲမှုခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵအတွ ် မမီရှင်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵတို္ဓအန ်မှ 

တစ်ဦဵဦဵ၏ သေဘာတူညီချေ ်ရရှိရန်အလို္ဓငှာ မမှန်မ န်တငခ်ပခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် 

လိမ်လည် လှည်ဴခဖာဵခခင်ဵ ။ 

  လိမ်လည်လှည်ဴခဖာဵလုိေသာသေဘာခဖငဴ် ပစ္စည်ဵမျောဵ ုိ စီမဳခန့်ခဲွခခင်ဵ 

၃၃၈။ ( ) လူမဲွသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို ေပဵ မ်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵခခင်ဵ ခပုလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

ခပုေစလျှင် သုိ္ဓတည်ဵမဟုတ် ယင်ဵ ပစ္စည်ဵမျောဵေပ္ဒတွင် ေ  ဵမမီတာဝန်တင်ရိှေစလျှင် သုိ္ဓတည်ဵမဟုတ် 

လူမဲွ ခဖစ်မှုစတငခ်ျေနိ်မှစ၍ လွန်ခဲဴေသာ ငါဵနှစ်အတွင်ဵ ထိုသုိ္ဓ ေဆာငရွ် ်ခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 



ေဆာငရ်ွ ်ေစခဲဴလျှင် ခပစ်မှု ို ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ  

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို လွှေဲခပာင်ဵ ခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ ေ  ဵမမီ တာဝန်တငရိှ်ေစခခင်ဵ 

ဆိုေသာ စ ာဵရပ်တွင် ထိပုစ္စည်ဵ ိုရယူရန် ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပူဵေပါင်ဵက ဳစည်ခခင်ဵ လည်ဵ 

ပါဝင် ေစရမည်။ 

 (ဂ) လူမဲွခဖစ်မှုစတင်ခခင်ဵမရှမိီ ေငွေပဵဆပ်ရန်အမိန့် သုိ္ဓမဟုတ် ဒီ ရီတစ်ရပ်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် 

သုိ္ဓတည်ဵမဟုတ် ယင်ဵ သုိ္ဓချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုမီ ၂ လတွင်ဵ ထိအုမိန့် သုိ္ဓမဟုတ် ဒီ ရီအာဵ 

ေခပေ  ခခင်ဵမရှိေစရန် လူမဲွသည် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို ဝှ ်သိမ်ဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဖယ်ရှာဵခခင်ဵ ခပုလျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူ ရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ  

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

  ထွ ်ေခပဵတိမ်ဵေရှာင်ခခင်ဵ 

၃၃၉။ လူမွဲသည် ေအာ ်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ို လုပ်ေဆာငလ်ျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည် 

ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

 ( ) လူမဲွသည် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ ်မနည်ဵ ေသာ တန်ဖိုဵရှိမပီဵ 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ရမည်ဴ 

မိမလိ ်ဝယ်ရိှ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို ယူေဆာင၍် နိုငင်ေဳတာ်ခပင်ပသို္ဓ ထွ ်ခွာခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ထွ ခ်ွာရန်အာဵထုတ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ထွ ခ်ွာရန် ခပငဆ်င်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ ခခင်ဵ မခပုမီ (၆) လအတွင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵ ာလအတွင်ဵ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ခပစ်မှုေခမာ ်မည်ခဖစ်ေသာ ခပုလုပ်မှုတစ်ခု ို 

 ျေူဵလွန် ခဲဴခခင်ဵ ။ 

  အေ  ဵခဖင်ဴ ဝယ်ခဴဲေသာ ပစ္စည်ဵ ုိ လိမ်လည်လှည်ဴခဖာဵလုိေသာ သေဘာခဖင်ဴ ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ 

၃၄၀။ ( ) လူမဲွ  အေ  ဵခဖငဴ် ဝယ်ယူရရိှထာဵေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစမည်ဴ အမိန့် 

ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ ခခင်ဵမခပုမီ ၁၂ လအတွင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵ ာလအတွင်ဵ  

တစ်နည်ဵ နည်ဵ ခဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲခဲဴလျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ခဖစ်မပီဵ ပုဒ်မ ၃၃၃ 

ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှင်ဴ သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတင်သွင်ဵ ခခင်ဵ မခပုမီ ၁၂ လအတွင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵ ာလအတွင်ဵ မည်သူမဆို ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵရှိေ  ာင်ဵ သိလျေ ်နှငဴ်ခဖစ်ေစ၊ 

ယဳု  ည်ရန် အေ  ာင်ဵ ရိှလျေ ်နှငဴ်ခဖစ်ေစ လူမွဲထဳမှပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို လ ်ေရာ ်ရယူခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် လ ်သငဴ်ခဳခခင်ဵ ခပုလျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်- 

  (၁) ထိပုစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲ ေငွေပဵေချေရန် ေ  ဵမမီတငရိှ်ေနေ  ာင်ဵ ၊ 

  (၂) လူမဲွတွင် ထိပုစ္စည်ဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ တငရိှ်ေနေသာ ေ  ဵမမီ ိုေပဵေချေရန် 

ရည်ရွယ်ချေ ်မရိှေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေပဵဆပ်နိုင်စွမ်ဵ မရိှတန်ရာေ  ာင်ဵ ။ 



 (ဂ) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို တစ်စုဳတစ်ဦဵ  စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ေရာ ်ရယူခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် လ ်သငဴ်ခဳခခင်ဵ မှာ ထိသုို္ဓခပုလုပ်စဉ်  လူမဲွ၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ 

သာမန်လုပ်ရိုဵလုပစ်ဉ် အတိုင်ဵ  စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ေရာ ်ရယူခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

လ ်သငဴ်ခဳခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် ၎င်ဵအာဵ ပုဒမ်ခွဲ ( ) သုိ္ဓမဟုတ် (ခ) အရ ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု 

မှတ်ယခူခင်ဵ မရှေိစရ။ 

 (ဃ) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို လူမဲွ၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ သာမန် လုပ်ရိုဵလုပ်စဉ်အတိုင်ဵ  စီမဳ 

ခန့်ခွဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်ေရာ ်ရယူခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်သငဴ်ခဳခခင်ဵ  ဟုတ် မဟုတ် 

ဤပုဒ်မအလို္ဓငာှ ဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် ထိစုဉ်  ထိပုစ္စည်ဵအတွ ် ေပဵေချေခဲဴေသာ တန်ဖိုဵ ို 

အေလဵထာဵ၍ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵ ရမည်။ 

 (င) ပစ္စည်ဵတစ်ရပ် ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ခပုသည်ဆိုေသာ စ ာဵရပ်တွင် ပစ္စည်ဵ ို တစ်နည်ဵနည်ဵခဖငဴ် 

ေပါငန်ှဳ ခခင်ဵ နှင်ဴ ထိုသုိ္ဓေပါငန်ှဳသညဴ်ပစ္စည်ဵ ို လ ်ေရာ ်ရယူခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လ ်သငဴ်ခဳခခင်ဵ လည်ဵ 

ပါဝင်သည်။ 

  ေချေဵေငွရယူခခင်ဵ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ေဆာင်ခခင်ဵ 

၃၄၁။ ( ) လူမဲွသည် ေအာ ်ပါခပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ို လုပ်ေဆာင်လျှင် ခပစ်မှု ျေူဵလွန်သည်ဟု မှတ်ယူ 

ရမည်- 

  (၁) ေငွေ  ဵအေခခအေနနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အချေ ်အလ ်မျောဵ ို ထုတ်ေဖာ်ေခပာ  ာဵခခင်ဵမရိှဘဲ 

လူမဲွသည် တစ်ဦဵတည်ဵအေနခဖင်ဴခဖစ်ေစ၊ အခခာဵသူမျောဵနှင်ဴ တွဲဖ ၍်ခဖစ်ေစ 

တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်ထဳမှ ေ  ဵမမီမျောဵရယူခဲဴခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ ခဳရသည်ဴ လုပ်ငန်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အချေ ်အလ ် 

မျောဵ ို ၎င်ဵနှင်ဴစီဵပွာဵေရဵအရ ဆ ်သွယ်လုပ် ိုင်ေနသူမျောဵအာဵလုဳဵထဳသုိ္ဓ 

ထုတ်ေဖာ်ေခပာဆိုခခင်ဵမခပုဘဲ လူမဲွသည် အခခာဵလုပ်ငန်ဵအမည်ခဖငဴ် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ် ိုင်ေဆာငရွ် ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ေ  ဵမမီရယူထာဵေသာ လူမဲွဆိုသည်ဴစ ာဵရပ်တွင် ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵလည်ဵ ပါဝင်ရမည်- 

  (၁) အရစ် ျေဝယ်သညဴ်စာချေုပ်အရ ေရာင်ဵချေသည်ဴ ိစ္စ သုိ္ဓမဟုတ် စည်ဵ  မ်ဵသတ်မှတ်ချေ ်ခဖငဴ် 

ေရာင်ဵချေ သညဴ် ိစ္စ၊ 

  (၂)  ုန်စည်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵအတွ ် ေငွသာဵခဖင်ဴခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ်ခဖစ်ေစ လူမဲွထဳသုိ္ဓ က ိုတငေ်ပဵအပ်ထာဵသည်ဴ ိစ္စ။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) ပါ  ေငွေ  ဵအေခခအေနနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အချေ ်အလ ်မျောဵ 

ဆိုရာတွင် ထိုသူသည် လူမဲွခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵ မရိှေသဵေသာ အေခခအေနနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ 

အချေ ်အလ ် မျောဵ ို ဆိုသည်။ 

 (ဃ) လူမွဲအခဖစ်မှ ရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေသာ်လည်ဵ လူမဲွအေပ္ဒ  န့်သတ်သည်ဴအမိန့်တစ်ရပ် 

အတညခ်ဖစ်ေနဆဲတွင် ဤပုဒ်မသည် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 



အခန်ဵ (၉) 

လူမဲွခဖစ်မှုတွင် တရာဵရဳုဵမျောဵ၏အာဏာ 

  ဖမ်ဵဆီဵရန်အခွင်ဴအာဏာ 

၃၄၂။ ( ) တရာဵရုဳဵ  ဖမ်ဵဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်နိုငေ်သာ အခွငဴ်အာဏာမျောဵတွင် ေအာ ်ပါ  ိစ္စရပ်မျောဵ 

ပါဝင်သည်- 

  (၁) မမီစာဵ သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵ မရှိေသဵသူ သုိ္ဓမဟုတ် 

လူမဲွအခဖစ်မှရပ်စဲမပီဵခဖစ်ေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို ဤအပုိင်ဵ အရ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုခဳယူလျေ ်ရိှသူအာဵ ဖမ်ဵဆီဵရန် ိစ္စ၊ 

  (၂) ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴဖ်မ်ဵဆီဵခခင်ဵခဳရသူ၏ လ ်ဝယ်ရှိ စာအုပ်စာတမ်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ  ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ်  ုန်စည်မျောဵ ို သိမ်ဵဆည်ဵရန် ိစ္စ။ ထို္ဓခပင် ထိုသုိ္ဓဝရမ်ဵအရ ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ 

တစ်စုဳတစ်ဦဵအာဵ အချေုပ်တွင်ထာဵရိှေစရန်နှင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵ ခဲဴေသာ စာအုပ်စာတမ်ဵနှငဴ် 

မှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ  ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုန်စည်မျောဵ ို တရာဵရုဳဵ  အမိန့်တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ 

အချေနိ် ာလအထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှေစရန် အမိန့် ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ ို တင်သွင်ဵမပီဵေနာ ် သုိ္ဓမဟုတ် 

လူမဲွအခဖစ် ခဳယူေစသည်ဴအမိန့် ချေမှတ်မပီဵေနာ ် မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို ေအာ ်ပါအေခခအေန 

တစ်ရပ်ရပ်ရှိသည်ဟု ထငခ်မင်ယူဆလျှင် တရာဵရုဳဵသည် မမီစာဵ သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွအခဖစ်မှရပ်စဲခခင်ဵ  

မရိှေသဵေသာသူ သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွ အခဖစ်မှရပ်စဲမပီဵခဖစ်သူနှငဴ်ပတ်သ ်၍ ပုဒ်မခွဲ ( ) အရ 

ေဖာ်ခပထာဵေသာ အခွငဴ်အာဏာမျောဵ ို  ျေငဴ်သဳုဵ ေဆာငရ်ွ ်နိုင်သည်- 

  (၁) ေ  ဵမမီတာဝန်မျောဵမှ ေရှာင်ရှာဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေနှာင်ဴေနှဵေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ သုိ္ဓမဟုတ် မှုခင်ဵတစ်ရပ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် 

လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵခခင်ဵ တစ်ရပ်ရပ် ို ေနှာင်ဴေနှဵေစရန် 

သုိ္ဓမဟုတ် အေနှာငဴ်အယှ ် ခဖစ်ေစရန်အလို္ဓငာှ ထွ ေ်ခပဵတိမ်ဵေရှာင်သွာဵေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ထွ ေ်ခပဵတိမ်ဵေရှာင်မည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ယဳု  ည်ရန် ဆီေလျော်ေသာ အေ  ာင်ဵ ရှိခခင်ဵ ၊ 

  (၂) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ ပစ္စည်ဵမျောဵ ို 

လ ်ေရာ ်ရယူခခင်ဵ  ို တာဵဆီဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေနှာင်ဴေနှဵေစရန်အလို္ဓငှာ ဖယ်ရှာဵခခင်ဵ၊ 

  (၃) လူမွဲမှုခင်ဵ တွငခ်ဖစ်ေစ၊ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ို စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ ခပုရာတွငခ်ဖစ်ေစ မမီရှငမ်ျောဵအတွ ် 

အသုဳဵ ဝငေ်သာ စာအုပ်စာတမ်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ  ဵ သုိ္ဓမဟုတ်  ုန်စည်မျောဵ ို 

ထိမ်ချေန်ေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဖျေ ်ဆီဵေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသုိ္ဓ ထိမ်ချေန်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ဖျေ ်ဆီဵခခင်ဵ ခပုမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ယဳု  ည်ရန် ဆီေလျော်ေသာ အေ  ာင်ဵရှိခခင်ဵ ၊ 

  (၄) လူမွဲသည် တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၏ ခွငဴ်ခပုချေ ်မရှိဘဲ 

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွပမာဏထ ်မနည်ဵေသာ တန်ဖိုဵရှိသည်ဴ 

၎င်ဵ၏လ ်ဝယ်ရိှ  ုန်စည်တစ်ရပ်ရပ် ို ဖယ်ရှာဵခခင်ဵ၊ 



  (၅) လူမဲွသည် ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ ခပုလုပ်သည်ဴ 

စစ်ေဆဵေမဵခမန်ဵ မှုတစ်ရပ်ရပ်သုိ္ဓ လာေရာ ်အစစ်ေဆဵခဳရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ။ 

  လူမဲွပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵ ုိ သိမ်ဵဆည်ဵခခင်ဵ 

၃၄၃။ ( ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ တရာဵရုဳဵသည် 

ေအာ ်ပါပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် စာရွ စ်ာတမ်ဵမျောဵ ို သိမ်ဵဆည်ဵေစရန် တာဝန်ရှိသူ 

တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်ထဳသုိ္ဓ ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ၍် တာဝန် ေပဵအပ်နိုင်သည်- 

  (၁) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓခဖစ်ေစ၊ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓခဖစ်ေစ လွှေဲခပာင်ဵေပဵအပ်ရန် 

တာဝန် ရိှေသာ လူမဲွ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏ လ ်ဝယ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ တ်ွင်ရိှေနေသာ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ၌ ပါဝင်သည်ဴပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵထဳသို္ဓခဖစ်ေစ၊ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓခဖစ်ေစ လွှေဲခပာင်ဵေပဵအပ်ရန် 

တာဝန် ရိှေသာ လူမဲွ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏ လ ်ဝယ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ တ်ွင်ရိှေနေသာ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ စာအုပစ်ာတမ်ဵနှငဴ် 

အခခာဵေသာ မှတ်တမ်ဵမျောဵ။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မအရ ထုတ်ဆငဴေ်သာ ဝရမ်ဵ ို အတညခ်ပုေဆာငရ်ွ ်ရန်တာဝန်ရှိသူသည် 

လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ တွင်ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို သိမ်ဵဆည်ဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ သည်ဴ စာအုပစ်ာတမ်ဵနှငဴ် အခခာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျောဵ ို 

သိမ်ဵဆည်ဵရန်အလို္ဓငာှ ဖမ်ဵဆီဵရမည်ဴ ထိလုူမွဲ သုိ္ဓမဟုတ် သိမ်ဵဆည်ဵရမည်ဴ အရာမျောဵရှိသည်ဴ 

သုိ္ဓမဟုတ် ရိှေနသည်ဟု ယဳု  ည်သည်ဴ ေနအမိ်ဥပစာ ို ချေ ို ဵဖျေ ်ဝင်ေရာ ်ခခင်ဵ နှင်ဴ ထိပုစ္စည်ဵမျောဵ ို 

ထညဴ်သွင်ဵ ထာဵရိှသည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ တို္ဓ ို ထည်ဴသွင်ဵထာဵေ  ာင်ဵ ယဳု  ည်သည်ဴ 

ဖုဳဵ ွယ်ထာဵေသာ အရာမျောဵ ို ချေ ို ဵဖျေ ်ခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် မည်သည်ဴအချေနိ်တွငမ်ဆို တရာဵရုဳဵသည် 

ေအာ ်ေဖာ်ခပပါပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် စာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵ ို တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

ေနအမိ်ဥပစာ၌  ွယ်ဝှ ်ထာဵေ  ာင်ဵ  ယဳု  ည်ေ ျေနပ်လျှင် ထိပုစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵ ို ဝငေ်ရာ ်ရှာေဖွ သိမ်ဵဆည်ဵရန် ရဲအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵအရာရိှအာဵ 

ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်ေစခိုင်ဵနိုငသ်ည်- 

  (၁) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵတွင် ပါဝင်သညဴ်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်၊ 

  (၂) လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ စာအုပစ်ာတမ်ဵနှငဴ် အခခာဵေသာ 

မှတ်တမ်ဵ မျောဵ။ 

  လူမဲွပုိင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ ဆ ်သွယ်ေဆာငရွ် ်မှုမျောဵ ုိ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ 



၃၄၄။ ( ) လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသည်ဴ အမိန့်ချေမှတ်မပီဵေနာ ် မည်သည်ဴအချေနိ်တွင်မဆို 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ တရာဵရုဳဵသည် 

ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ ို လာေရာ ်ေစရန် ဆငဴေ်ခ္ဒနိုင်သည်- 

  (၁) လူမဲွ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏လ ်ရိှ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်အမိ်ေထာငဖ် ်၊ 

  (၂) လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵတွင်ပါဝငေ်သာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို လ ်ဝယ်ရိှသူ သုိ္ဓမဟုတ် ထိသုို္ဓ 

လ ်ဝယ် ထာဵရိှေ  ာင်ဵ ယဳု  ည်ခခင်ဵ ခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွသုိ္ဓ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူ၊ 

  (၃) လူမွဲ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ဆ ်သွယ်ေဆာငရ်ွ ်မှုမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အချေ ်အလ ်မျောဵ ို ေပဵနိုင်သည်ဟု တရာဵရုဳဵ  ထင်ခမင်ယူဆသူ။ 

 (ခ) လူမဲွနှငဴ် ၎င်ဵ၏ဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵ ို ရှင်ဵလင်ဵ ထွ ်ဆိုထာဵေသာ သ ်ေသထွ ်ဆိုချေ ် 

တစ်ရပ် ို မှန် န်ေ  ာင်ဵ   ျေမ်ဵ ျေနိ်လွှာခဖငဴ် ပူဵတွဲ၍ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တငသ်ွင်ဵ ရန် သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွနှငဴ် 

ပတ်သ ်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵေသာ ၎င်ဵ၏လ ်ဝယ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵမှု 

ေအာ ်တွငရိှ်သည်ဴ စာချေုပ် စာတမ်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို တငခ်ပေစရန်အလို္ဓငှာ တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ ( ) 

ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) နှငဴ် (၃) တွင် ေဖာ်ခပ ထာဵသူတစ်ဦဵဦဵအာဵ ဆငဴဆ်ိုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒ်မ ၃၄၂ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ထိခို ်ခခင်ဵ မရှေိစဘဲ ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင် 

ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

  (၁) ဤပုဒ်မအရ ဆငဴ်ဆိုခခင်ဵ ခဳရသည်ဴအခါ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵခပချေ ် 

မရိှဘဲ တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ လာေရာ ်ရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ဤပုဒ်မအရ ဆငဴ်ဆိုခခင်ဵ ခဳရသည်ဴအခါ တစ်စုဳတစ်ဦဵသည် တရာဵရုဳဵေရှ့သုိ္ဓ လာေရာ ်ခခင်ဵ မှ 

ေရှာင်ရှာဵ ရန်အလို္ဓငှာ ထွ ေ်ခပဵတိမ်ဵေရှာင်ေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထွ ေ်ခပဵတိမ်ဵေရှာင်ေတာဴမည် 

ခဖစ်ေ  ာင်ဵ ယဳု  ည်ရန်ခိုင်လဳုေသာ အေ  ာင်ဵမျောဵရှိခခင်ဵ ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသူ ို တရာဵရုဳဵေရှ့သုိ္ဓ ေခ္ဒေဆာင်လာရန်နှငဴ် ထိသူု၏ 

လ ်ဝယ်ရှိပစ္စည်ဵ တစ်ရပ်ရပ် ို ရုဳဵေရှ့သို္ဓ တငခ်ပရန်အလုိ္ဓငာှ 

ေအာ ်ပါအေရဵယူေဆာငရွ် ်ချေ ်မျောဵ လုပ်ေဆာငရ်န်အတွ ် တရာဵရုဳဵသည် ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်၍ 

ရဲအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵအရာရိှအာဵ အတည်ခပုေဆာင်ရွ ်ေစနိုင် သည်- 

  (၁) ထိုသူအာဵ ဖမ်ဵဆီဵခခင်ဵ၊ 

  (၂) ထိသူု၏လ ်ဝယ်တွင်ရိှေသာ စာအုပစ်ာတမ်ဵနှငဴ် အခခာဵေသာမှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ  ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ်  ုန်စ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို သိမ်ဵဆည်ဵေစခခင်ဵ။ 

 (င) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ)အရ ထုတ်ဆငဴေ်သာဝရမ်ဵခဖငဴ် ဖမ်ဵဆီဵထာဵေသာ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အာဵ အချေုပ်တွင် 

ထာဵရိှေစရန်အခပင် ဝရမ်ဵအရ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵခဲဴေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို ထိဝုရမ်ဵအရ 

တရာဵရုဳဵေရှ့သုိ္ဓ ထိပုုဂ္ဂိုလ်အာဵ ေခ္ဒယူတင်ပို္ဓလာချေနိ်ထိခဖစ်ေစ၊ တရာဵရုဳဵ  အမိန့်တွင် 



ေဖာ်ခပသတ်မှတ်သည်ဴ အချေနိ် ာလ အထိခဖစ်ေစ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေစရန် ရဲအရာရှိ သုိ္ဓမဟုတ် 

တရာဵရုဳဵအရာရှိအာဵ ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

  ပုဒ်မ ၃၄၄ အရ တရာဵရဳုဵ  အတည်ခပုေဆာင်ရွ ်ရန်အာဏာ 

၃၄၅။ ( ) ပုဒ်မ ၃၄၄ သုိ္ဓမဟုတ် ဤပုဒမ်အရ တငခ်ပလာေသာ သ ်ေသခဳချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို စဉ်ဵစာဵ 

သဳုဵသပ်ရာ၌ လူမွဲပိငု်ပစ္စည်ဵတွင်ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်သည် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏ 

လ ်ဝယ်တွင် ရိှေ  ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ ်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ ထိပုစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

 ိုခဖစ်ေစ ထိုသူ  တရာဵဝင် ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသုိ္ဓ သတ်မှတ်သည်ဴ 

အချေနိ်နှငဴ် နည်ဵ လမ်ဵ အတိုင်ဵ လ ်ေရာ ်ေပဵအပ်ေစရန် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်၍ 

အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၃၄၄ သုိ္ဓမဟုတ် ဤပုဒ်မအရ တငခ်ပလာေသာ သ ်ေသခဳချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို 

စဉ်ဵစာဵသုဳဵ သပ်ရာ၌ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  လူမဲွထဳသို္ဓ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန်ရှိေ  ာင်ဵ  ေပ္ဒေပါ ်လျှင် 

ထိတုရာဵရုဳဵသည် တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူ၏ 

ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ ထိေု  ဵမမီ အာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ ထိုသူမှ 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသို္ဓ သတ်မှတ်သည်ဴအချေနိ်နှင်ဴ 

နည်ဵ လမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵလ ်ေရာ ် ေပဵအပ်ေစရန် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ သတ်မှတ်၍ 

အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဆငဴ်ဆိုေသာတရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ပိုငခ်ွငဴ်နယ်နိမိတ်အတွင်ဵ ရိှေနခဲဴလျှင် ပုဒ်မ ၃၄၄ အရ တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ 

လာေရာ ်ရန် ဆငဴဆ်ိုခခင်ဵ ခဳရမည်ခဖစ်ေသာ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် နိုင်ငေဳတာ်အတွင်ဵ ၌ခဖစ်ေစ 

နိုငင်ေဳတာ်ခပင်ပ၌ခဖစ်ေစရိှေနေစ ာမူ ၎င်ဵအာဵနိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ တစ်ေနရာရာ၌ စစ်ေဆဵေစရန် 

အမိန့် ချေမှတ်နိုငသ်ည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မ ၃၄၄ သုိ္ဓမဟုတ် ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ လာေရာ ်သည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် 

တငပ်ို္ဓခခင်ဵ ခဳရသညဴ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အာဵ လူမွဲနှငဴပ်တ်သ ်၍ သုိ္ဓမဟုတ် 

၎င်ဵ၏ဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ နှုတ်ခဖင်ဴခဖစ်ေစ၊ စာခဖငဴ်ခဖစ်ေစ ေမဵခမန်ဵေသာ ေမဵခွန်ဵမျောဵ ို 

 ျေမ်ဵသစ္စာခပုေစ၍ စစ်ေဆဵနိုင်သည်။ 

  ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵ 

၃၄၆။ လူမဲွအခဖစ် ခဳယူေစသည်ဴအမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်သည်ဴအခါ ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵသည် 

သ ်ဆိုင်သ ဲဴသုိ္ဓ ပုဒ်မ ၂၇၂ အရ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ခန့်အပ်ရာတွင် ပုဒ်မ ၃၄၄ နှငဴ ်၃၄၅ 

တို္ဓသည်လည်ဵ သ ်ဆိုင် ေစရမည်- 

 ( ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူဆိုေသာ စ ာဵရပ်မျောဵတွင် ယာယီ 

ပစ္စည်ဵ ထိန်ဵဆိုေသာစ ာဵရပ်လည်ဵ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊ 



 (ခ) လူမဲွနှငဴ် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵဆိုေသာ စ ာဵရပ်မျောဵတွင် မမီစာဵနှငဴ် ၎င်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵလည်ဵ 

ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  အထူဵမန်ေနဂျော ခန့်အပ်ပုိင်ခွင်ဴ 

၃၄၇။ ( ) ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွ ် တရာဵရုဳဵသည် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အာဵ အထူဵမန်ေနဂျော 

အခဖစ် ခန့်အပ်နိုင်သည်- 

  (၁) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ိစ္စ၊ 

  (၂) လူမဲွခဖစ်မှုရပ်စဲခခင်ဵ မရိှေသဵေသာသူ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ိစ္စ၊ 

  (၃) တရာဵဝငပ်စ္စည်ဵထိန်ဵအာဵ ပုဒ်မ ၂၇၂ အရ ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵအခဖစ် ခန့်အပ်ရာတွင် 

မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ိစ္စ။ 

 (ခ) လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် သုိ္ဓမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၏ 

သဘာဝအရခဖစ်ေစ၊ မမီရှငမ်ျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵအတွ ်ခဖစ်ေစ ယင်ဵတို္ဓ ို စီမဳခန့်ခွဲေစရန်အတွ ် 

အခခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်ေနေ  ာင်ဵ  တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ် 

အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ  ထင်ခမင်ယူဆ သည်ဴအခါ ထိသုို္ဓခန့်ထာဵေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ 

 (ဂ) အထူဵမန်ေနဂျောတစ်ဦဵ   ျေငဴ်သဳုဵေဆာငရွ် ်ရန်အတွ ် လုပ်ပိုငခ်ွငဴ်အာဏာမျောဵ ို တရာဵရုဳဵ  

အပ်နှင်ဵ နိုင်သည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ တရာဵရုဳဵ  အထူဵမန်ေနဂျောတစ်ဦဵအာဵ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာမျောဵအပ်နှင်ဵ ရာတွင် 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယာယီပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူတို္ဓ ဲဴသုိ္ဓ 

တူညီေသာ လုပ်ပိုငခ်ွငဴ်ရိှမပီဵ ၎င်ဵ၏လုပ်ရပ်မျောဵသည်လည်ဵ တူညီေသာ သ ်ေရာ ်မှုရှိေစရ 

မည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ထည်ဴသွင်ဵ ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရခန့်အပ်ေသာ အထူဵမန်ေနဂျောသည် ေအာ ပ်ါတာဝန်မျောဵ ို ေဆာငရ်ွ ်ရမည်- 

  (၁) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်နှငဴ်အညီ အာမခဳတငသ်ွင်ဵေစခခင်ဵ၊ 

  (၂) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်နှငဴ်အညီ ေငွစာရင်ဵ မျောဵ ိုခပုစု၍ ထိန်ဵသိမ်ဵေစခခင်ဵ။ 

  လူမဲွ၏ စာေပဵစာယူမျောဵ ုိ ခပန်လည်ေပဵပုိ္ဓခခင်ဵ 

၃၄၈။ ( ) တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ လူမွဲမှ 

ခဖစ်ေစ၊ ၎င်ဵထဳသို္ဓခဖစ်ေစ ေပဵပို္ဓသညဴ် သုိ္ဓမဟုတ် ရယူသညဴ် စာေပဵစာယူဆ ်သွယ်မှုမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵထဳသုိ္ဓခဖစ်ေစ၊ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓခဖစ်ေစ၊ အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် 

ညွှန်  ာဵသညဴ် ေနရာသုိ္ဓခဖစ်ေစ ေပဵပို္ဓေစရန် တရာဵရုဳဵသည် လူမဲွအခဖစ်ခဳယူေစသညဴ် 

အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ရာတွင် ထည်ဴသွင်ဵ ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မအရ ချေမှတ်ေသာအမိန့်၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုရှိသည်ဴ ာလ ို သတ်မှတ်နိုငေ်သာ်လည်ဵ 

ယင်ဵ သတ်မှတ် ာလသည် ထိအုမိန့်ချေမှတ်သည်ဴေန့မှစ၍ သဳုဵလထ ်ေ ျော်လွန်ခခင်ဵ မရှိေစရ။ 

   ာလစည်ဵ မ်ဵသတ် 



၃၄၉။ ဤအပုိင်ဵ အရခဖစ်ေစ၊ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရခဖစ်ေစ အေရဵယူေဆာငရွ် ်ချေ ်တစ်စုဳတစ်ရာ ို 

ေဆာငရ်ွ ်ရန် စည်ဵ  မ်ဵသတ် ာလ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ိစ္စတွင် ထို ာလအတွင်ဵခဖစ်ေစ၊ 

 ုန်ဆုဳဵမပီဵ ေနာ ်မှခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထငခ်မင်သည်ဴအတိုင်ဵ  

ယင်ဵ စည်ဵ မ်ဵသတ် ာလ ို တိုဵချေဲ့ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။ 

  နည်ဵလမ်ဵမ ျေမှုမျောဵ 

၃၅၀။ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် အထူဵမန်ေနဂျော သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီအဖဲွ့ဝငမ်ျောဵ 

ေရွဵချေယ်ခန့်အပ်ရာတွင်လည်ဵေ ာင်ဵ ၊ ၎င်ဵတို္ဓ၏ အရည်အချေင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵေ ာင်ဵ  

နည်ဵ လမ်ဵ မ ျေမှုမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ချေ ို ့ယွင်ဵမှုမျောဵ ရိှခဲဴေစ ာမူ ၎င်ဵတို္ဓ၏ 

ခပုလုပ်ေဆာင်ရွ ်ချေ ်မျောဵသည် ပျေ ်ခပယ်ခခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

  တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် ေပဵေဆာင်ရခခင်ဵမှ  င်ဵလွတ်ခွင်ဴ 

၃၅၁။ လူမဲွ ခဖစ်ေစ၊ လူမွဲအတွ ်ခဖစ်ေစ၊ လူမဲွ၏အ ျေ ို ဵငှာခဖစ်ေစ၊ ချေုပ်ဆိုေသာစာချေုပ်တစ်ရပ်နှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခမန်မာနိုငင်ဳတဳဆိပ်ေခါင်ဵအ ်ဥပေဒအရ လူမဲွ  တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ခွန် ျေခဳရန် တာဝန်ရှိသည်ဴ 

စာချေုပ်စာတမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်အေပ္ဒ တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန် ထိ ု်သငဴ်ခခင်ဵ မရှိေစရ။ သုိ္ဓရာတွင် ဤပုဒ်မပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် လူမဲွအခဖစ် ရပ်စဲမပီဵေနာ ်  ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

အပုိင်ဵ (၉) 

ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူနှင်ဴ ယခင ် ေဆာင်ရွ ်ခဴဲသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ 

အခန်ဵ (၁) 

ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှစသည်တုိ္ဓမှ စီမဳခန့်ခဲွခခင်ဵ 

  နှစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵထ ်ပုိေသာ လူမွခဳဲယူခခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ ုိ ခန့်ထာဵခခင်ဵ 

၃၅၂။ ပုဒ်မ ၇ တွင် ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပထာဵသညဴ် ရာထူဵ တစ်ရပ်ရပ်အတွ ် နှစ်ဦဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

နှစ်ဦဵထ ်ပိုေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ ို ခန့်ထာဵခဲဴလျှင် ၎င်ဵတို္ဓ ို 

ခန့်အပ်ေ  ာင်ဵဆုဳဵခဖတ်ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် သေဘာတူညီချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်ခဖငဴ် 

အခခာဵနည်ဵ  ညွှန်  ာဵထာဵချေ ်မတှစ်ပါဵ ထိရုာထူဵ တစ်ရပ်ရပ်အတွ ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်သူ၏ 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ် ို ၎င်ဵတို္ဓအန ်မှ တစ်ဦဵဦဵ ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် နှစ်ဦဵထ ်ပိုေသာသူမျောဵ  ပူဵတွဲ၍ခဖစ်ေစ ေဆာငရွ် ်နိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် 

 ျေငဴ်သဳုဵနိုင်သည်။ 

   ုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်ဵမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴတာဝန် 

၃၅၃။ ( ) ဤအခန်ဵတွင်  ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူဆိုသည်ဴ ရည်ညွှန်ဵေဖာ်ခပချေ ်သည် 

ထိ ုုမ္ပဏီအတွ ် ခန့်ထာဵေသာ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵမန်ေနဂျော၊ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအက ဳေပဵ၊ 

အစီအစဉ်က ီဵ  ပ်သူ၊ ပစ္စည်ဵထိန်ဵ၊ စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ် 

ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ  ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ိုဆိုလိုမပီဵ  ုမ္ပဏီသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ို 

ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵခဖစ်လျှင် ဤပုဒ်မနှငဴ်သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 



  (၁)  ုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဤဥပေဒ၏ အပုိင်ဵ (၅) သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ  (၆) အရ ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵ ို ေဆာငရွ် ်ေနခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) ပစ္စည်ဵထိန်ဵခန့်ထာဵခခင်ဵ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီတစ်ခုသည် စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵမှုခပုလုပ်ေနခခင်ဵ၊ 

  (၄) ယာယီစာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခန့်ထာဵခခင်ဵ ။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီတစ်ခုနှငဴ် သ ်ဆိုင်ဟန်လ ္ခဏာရိှသညဴ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်၊ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် မှတ်တမ်ဵမျောဵသည် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏ လ ်ဝယ် သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာ တ်ွင်ရိှသညဴ်အခါ ထိပုစ္စည်ဵ၊ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် မှတ်တမ်ဵမျောဵ ို 

ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူထဳသုိ္ဓ ေပဵအပ်ရန်၊ လ ်ေရာ ်ေပဵရန်၊ သယ်ယူပို္ဓေဆာင်ေပဵရန်၊ 

စွန့်လွှတ်ေပဵအပ်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ရန် ထိသူုအာဵ တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ချေမှတ်နိုငသ်ည်။ 

 (ဂ) ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူသည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီပိုငမ်ဟုတ်သည်ဴ ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု ို သိမ်ဵယူခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ  

ခပုလုပ်သည်ဴအခါတွင် ယင်ဵ သို္ဓခပုပိုင်ခွင်ဴရိှေ  ာင်ဵ  ၎င်ဵမှ ယဳု  ည်ရန်နှငဴ် 

ယဳု  ည်ရန်သငဴ်ေလျော်သည်ဴ အေ  ာင်ဵရှိပါ  ၎င်ဵ၏  ိုယ်တိုင်ေပါ္ဓဆမှုေ  ာငဴ် ခဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴ 

ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ်စီဵမှုမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍မှတစ်ပါဵ အခခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်ေ  ာငဴ် 

ခဖစ်ေပ္ဒသည်ဴ ဆုဳဵရှုဳဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် ထိခို ်နစ်နာမှုတစ်ရပ်ရပ်အတွ ် ၎င်ဵအေပ္ဒတွင် 

တာဝန်မရှိေစရ၊ 

  (၂) ထိသုို္ဓသိမ်ဵယူခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴ 

 ုန် ျေစရိတ်အတွ ် အဆိုပါပစ္စည်ဵ ို သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵ ိုေရာင်ဵချေရေင ွို အာမခဳအခဖစ် 

လ ်ဝယ်ထာဵခွင်ဴ (lien) ရိှေစရမည်။ 

  ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ရန်တာဝန် 

၃၅၄။ ( ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) ပါ  ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်စီသည် ေအာ ်ပါတာဝန်မျောဵ ို 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီအာဵ စတငဖ်ွဲ့စည်ဵတည်ေထာငခ်ခင်ဵ ၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၊ 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာဆ ်သွယ် ေဆာင်ရွ ်သည်ဴ ိစ္စရပ်မျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ပစ္စည်ဵမျောဵ ို ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူ  သငဴ်ေလျော်သည်ဴအချေနိ်တွင်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ 

ေတာင်ဵ ခဳလာသည်ဴအခါ ေပဵအပ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ရာထူဵ လ ်ရှိခဖစ်သူ  ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ် ်ရန်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ ေတာင်ဵ ဆိုသညဴ် 

အချေနိ်တွင် လာေရာ ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ဆိုသည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီအရာရှိမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယခင်   ုမ္ပဏီအရာရိှအခဖစ် ေဆာင်ရွ ်ခဲဴသူမျောဵ၊ 

  (၂) စတငသ် ်ဝင်သည်ဴေန့မတိုင်မီ တစ်နှစ်အတွင်ဵ  ုမ္ပဏီဖွဲ့စည်ဵမှုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်ခဲဴသူမျောဵ၊ 



  (၃)  ုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵ မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် သ ်ဆိုင်ရာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ  ထိ ုုမ္ပဏီတွင် ဝန်ထမ်ဵအခဖစ် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာငခ်ဲဴဖူဵသူခဖစ်မပီဵ ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူ  လိအုပ်သညဴ်အချေ ်အလ ်မျောဵ ို 

ေပဵစွမ်ဵ နိုငေ်  ာင်ဵ ထငခ်မင်ယူဆသူတစ်ဦဵဦဵ၊ 

  (၄) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  ေဆာင်ရွ ်ေနသည်ဴ  ုမ္ပဏီခဖစ်လျှင် ထိ ုုမ္ပဏီ၌ ယခင်  

ရာထူဵ  လ ်ရှိခဖစ်သူတစ်ဦဵအခဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴဖူဵသတူစ်ဦဵဦဵ။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မပါ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ို လိ ု်နာရန် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦဵဦဵသည် ခိုင်လုေဳသာ 

အေ  ာင်ဵမရိှဘဲ လိ ု်နာရန် ပျေ ် ွ ပ်ါ  မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသည် ၎င်ဵအာဵ 

 ျေပ်နှစ်ဆယ်ဴငါဵသိန်ဵထ ်မပိုေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ တပ်ရို ်ရမည်။ 

   ုမ္ပဏီ၏စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ ိစ္စရပ်မျောဵအာဵ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵခခင်ဵ 

၃၅၅။ ( ) တရာဵရုဳဵသည် ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူ၏ ေလျှာ ်ထာဵမှုအရ ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို္ဓ ို တရာဵရုဳဵ 

ေရှ့သုိ္ဓ လာေရာ ်ရန်ဆငဴ်ဆိုနိုင်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၏အရာရိှ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို လ ်ဝယ်ထာဵရိှေနေ  ာင်ဵ သိရှိရသူ သုိ္ဓမဟုတ် သဳသယရိှသူ 

သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီသုိ္ဓ ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရှိေနသည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆရသူ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီအာဵ စတင်ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာငခ်ခင်ဵ ၊ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ဆ ်သွယ်ေဆာငရွ် ်သည်ဴ 

 ိစ္စရပ်မျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ၊  ုမ္ပဏီပိုင် ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သတင်ဵ ေပဵနိုင်သည်ဟု 

တရာဵရုဳဵ  ထင်ခမင်ယူဆသ။ူ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒမ်ခွဲ( ) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသူတစ်ဦဵဦဵအာဵ ၎င်ဵနှင်ဴ ုမ္ပဏီတို္ဓအ  ာဵရှိ 

ဆ ်သွယ် ေရာင်ဵဝယ်မှုမျောဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ိစ္စရပ် ို တငခ်ပရန်ခဖစ်ေစ ပုဒမ်ခွဲ ( )၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် 

(၃) တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ  ုမ္ပဏီနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ၎င်ဵ၏လ ်ဝယ် သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵ၏ထိန်ဵသိမ်ဵမှု 

ေအာ ်ရိှ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵမည်သညဴ်မတှ်တမ်ဵ ိုမဆို တငခ်ပရန်ခဖစ်ေစ 

အထ ်ပါ ိစ္စရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ    ည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန် ဆငဴ်ဆိုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ)အရ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တငသွ်င်ဵ ရာတွင်  ျေမ်ဵ ျေနိ်လွှာခဖငဴ် တငခ်ပရမည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ (င) နှငဴ ်(စ)ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် သ ်ဆိုငေ်စရမည်- 

  (၁) ဤပုဒ်မအရ တစ်စုဳတစ်ဦဵ ို တရာဵရုဳဵသို္ဓလာေရာ ်ရန် ဆငဴဆ်ိုရာတွင် ထိုသူသည် ခိုင်လုဳေသာ 

အေ  ာင်ဵခပချေ ်မရိှဘဲ လာေရာ ်ရန် ပျေ ် ွ ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵေရှ့သို္ဓ လူ ိုယ်တိုငလ်ာေရာ ်ရခခင်ဵ မှ ေရှာင်ရှာဵရန်အလို္ဓငာှ ထိသူုသည် 

ထွ ေ်ခပဵတိမ်ဵေရှာင်သွာဵေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထွ ေ်ခပဵတိမ်ဵေရှာငမ်ည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ ယဳု  ည်ရန် 

အေ  ာင်ဵရိှခခင်ဵ။ 

 (င) တရာဵရုဳဵသုိ္ဓလာေရာ ်ရန် ဆငဴဆ်ိုခခင်ဵ ခဳရသူ၏လ ်ဝယ်ရိှ မည်သည်ဴပစ္စည်ဵ ိုမဆို 

တရာဵရုဳဵေရှ့သုိ္ဓ တငပ်ို္ဓေစရန် တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵအလို္ဓငှာ 

ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်နိုင်သည်- 



  (၁) ထိုသူ ို ဖမ်ဵဆီဵချေုပ်ေနှာင်ရန်၊ 

  (၂) ထိသူု၏လ ်ဝယ်ရိှ စာအုပစ်ာတမ်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ၊ ေငွေ  ဵမျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ်  ုန်စည်မျောဵ ို သိမ်ဵဆည်ဵရန်။ 

 (စ) တရာဵရုဳဵသည် ဝရမ်ဵခဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဳရသူ ို ချေုပ်ေနှာင်ထာဵရန်နှင်ဴ ဝရမ်ဵခဖင်ဴ သိမ်ဵယခူဲဴသည်ဴ 

မည်သည်ဴ ပစ္စည်ဵ ိုမဆို ထိသူု ို ရုဳဵေရှ့သို္ဓ ဝရမ်ဵခဖငဴ် ေခ္ဒေဆာင်လာသည်အထိ သုိ္ဓမဟုတ် 

တရာဵရုဳဵ  အမိန့်ချေမှတ် ထာဵသည်ဴအချေနိ်အထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။ 

  ပုဒ်မ ၃၅၅ အရ တရာဵရဳုဵ၏ အတည်ခပုနုိင်သည်ဴအာဏာ 

၃၅၆။ ပုဒ်မ ၃၅၅ သုိ္ဓမဟုတ် ဤပုဒ်မအရ လ ်ခဳရယူခဲဴသည်ဴ သ ်ေသခဳချေ ်မျောဵအရ  ုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်ဵ 

တစ်ခုခုသည် လူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏လ ်ဝယ်တွင်ရိှေ  ာင်ဵ  ေပ္ဒေပါ ်သညဴ်အခါ ရာထူဵ လ ်ရိှ 

ခဖစ်သ ူ ေလျှာ ်ထာဵလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ 

သတ်မှတ်၍ ထိပုစ္စည်ဵ လ ်ဝယ်ထာဵသူ  အဆိုပါပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ် 

ေဒသ ိုခဖစ်ေစ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အချေနိ်တွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴနည်ဵလမ်ဵခဖငဴ် ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ် 

သူထဳသုိ္ဓ လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ရန် အမိန့်ချေမှတ် နိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၂) 

ဤဥပေဒအရ ခန့်ထာဵသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵအတွ ် အခေ  ဵေငွ 

  ဤအခန်ဵနှင်ဴ သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ  

၃၅၇။ ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ပစ္စည်ဵထိန်ဵမှအပ ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူအာဵလုဳဵနှငဴ် 

သ ်ဆိုင်ေစရ မည်။ 

  အခေ  ဵေငသွတ်မှတ်ခခင်ဵ 

၃၅၈။ ( ) ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူအခဖစ် ခန့်အပ်ခခင်ဵ ခဳရသူသည် ၎င်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ေ ျေပွန်စွာ 

ထမ်ဵ ေဆာငခ်ဲဴသညဴ်အတွ ် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ အခေ  ဵေငွ ရထို ်ခွငဴ်ရိှေစရမည်။ 

 (ခ) ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူအတွ ် အခေ  ဵေငွ ို ေအာ ်ပါဆုဳဵခဖတ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် 

သတ်မှတ်ရမည်- 

  (၁) မမီရှငမ်ျောဵေ ာ်မတီ၏ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵေ ာ်မတီမရိှပါ  လူမွဲခဳယူသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ၏ မမီရှငမ်ျောဵ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) သုိ္ဓမဟုတ် (၂) ပါ  နည်ဵ လမ်ဵခဖင်ဴ မဆုဳဵခဖတ်နိုငလ်ျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် ို 

ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူ  လ ်မခဳနိုငလ်ျှင် ၎င်ဵသည် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ အခေ  ဵေငွသတ်မှတ်ေပဵရန် 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် 

အခခာဵနည်ဵ လမ်ဵ  တစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် ခဖစ်ေစ အခေ  ဵေငွ ို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူအတွ ် အခေ  ဵေငွတွ ်ချေ ်ရာတွင် ေအာ ်ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖင်ဴ 

တွ ်ချေ ်နိုငသ်ည်- 



  (၁) ေဆာင်ရွ ်ခဲဴသည်ဴအလုပ် သုိ္ဓမဟုတ် ေဆာငရွ် ်ရမည်ဴ အလုပ်အတွ ် အခေ  ဵေငွ ို ပုဳေသ 

သတ်မှတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) မမီရှင်မျောဵသို္ဓ ခွဲေဝေပဵသည်ဴပစ္စည်ဵအေပ္ဒ အခေ  ဵေငွ ို ရာခိုငန်ှုန်ဵခဖင်ဴ သတ်မှတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) ေဆာင်ရွ ်ခဲဴသည်ဴအလုပ် သုိ္ဓမဟုတ် ေဆာငရွ် ်ရမည်ဴအလုပ်အတွ ် နာရီအလုိ ် 

ပုဳေသသတ်မှတ် ခခင်ဵ  သုိမဟုတ် အလုပ်ချေနိ်ေပ္ဒမူတည်၍ အခေ  ဵေငွတွ ်ချေ ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၄) ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူ သေဘာတူထာဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖငဴ် တွ ်ချေ ်ခခင်ဵခဖငဴ် 

သုိ္ဓမဟုတ် တရာဵ ရုဳဵ၏ အမိန့်အရ သတ်မှတ်ခခင်ဵ။ 

 (င)  ုမ္ပဏီတွငခ်န့်ထာဵသညဴ် ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူ  အခေ  ဵေငွသတ်မှတ်ေပဵရန်အတွ ် 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵမှုအေပ္ဒ မှတ်ပုဳတင်အရာရှိသည်  န့် ွ ်တငခ်ပနိုငမ်ပီဵ တရာဵရုဳဵသည် 

 န့် ွ ်မှု ို   ာဵနာ၍ သငဴ်သည်ထငခ်မင်သည်ဴအမိန့် ို ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (စ) ဤပုဒမ်အရ ရာထူဵ လ ်ရှိခဖစ်သူအတွ ် အခေ  ဵေငွသတ်မှတ်ရာတွင်လည်ဵေ ာင်ဵ ၊ ပုဒမ်ခွဲ 

(ဃ) အရ အခေ  ဵေငွသတ်မှတ်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျောဵ ိုလည်ဵေ ာင်ဵ  နည်ဵ ဥပေဒမျောဵခဖငဴ် 

သတ်မှတ်နိုင် သည်။ 

အခန်ဵ (၃) 

ယခင ် ေဆာင်ရွ ်ခဴဲသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴသ ်ဆုိင်ခခင်ဵ 

(ခပန်လည်ထူေထာင်ခခင်ဵ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵနှင်ဴ လူမွခဳဲယူခခင်ဵ) 

  စတင်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့ 

၃၅၉။ ( ) ဤအခန်ဵနှငဴ် အခန်ဵ (၄) တွင် လူမဲွခဳယူသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴ စတင်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴ 

ေန့ ဆိုသည်မှာ ေအာ ်ပါတို္ဓ ိုဆိုသည်- 

  (၁) အပုိင်ဵ  (၅) အရ  ုမ္ပဏီခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴ 

ေန့သည် ပုဒ်မ ၄၇ နှငဴအ်ညီ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျောခန့်အပ်မှု 

စတငအ် ျေ ိူ ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴ ေန့ခဖစ်သည် သုိ္ဓမဟုတ် ထိုသုိ္ဓခန့်အပ်မပီဵေနာ ် 

စာရင်ဵရှင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵသို္ဓ  ူဵေခပာင်ဵ ပါ  ပုဒ်မ ၁၅၀ နှငဴ်အညီ စာရင်ဵ ရှင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  

စတငေ်ဆာင်ရွ ်သည်ဴေန့ခဖစ်သည်။ 

  (၂) ဤအပိုင်ဵပါ  န့်သတ်ချေ ် ို ဆန့် ျေငခ်ခင်ဵမရှိေစဘဲ အပုိင်ဵ  (၆) အရ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ် စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့သည် ပုဒ်မ ၁၀၁ နှငဴအ်ညီ ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵ 

အက ဳေပဵ ခန့်အပ်မှု စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့ခဖစ်သည်။ 

  (၃) စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေနေသာ  ုမ္ပဏီနှငဴ် ယင်ဵ ၏စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့သည် 

ပုဒ်မ ၁၅၀ နှငဴအ်ညီ ထိစုာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ စတငေ်ဆာင်ရွ ်သည်ဴေန့ခဖစ်သည်။ 

  (၄) တစ်သီဵ ပုဂ္ဂလလူမဲွနှငဴ် ယင်ဵ ၏ စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့သည် လူမဲွခဳယူသည်ဴ 

အမိန့်ချေမှတ် ေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာတငသ်ွင်ဵသည်ဴေန့ခဖစ်သည်။ သုိ္ဓမဟုတ် ထိခုန့်ထာဵမှုသည် 



အပုိင်ဵ  (၆) လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆ ်လျေ ်ခဖစ်ပါ  ပုဒ်မ ၁၀၁ နှငဴ် အညီ 

ခပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအက ဳေပဵ ို ခန့်အပ်ခခင်ဵ စတင်အ ျေ ို ဵ သ ်ေရာ ်သည်ဴေန့ခဖစ်သည်။ 

 (ခ) လူမဲွခဳယူသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ၏ ေဆာငရွ် ်ခဲဴသည်ဴ လုပ်ငန်ဵဆိုရာတွင် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ် 

စတငခ်ခင်ဵ မခပုမီ  ခပုလုပ်ခဲဴေသာ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵလည်ဵ အ ျေုဳဵဝင်ေစရမည်။ 

 (ဂ) ဤအခန်ဵနှငဴ် အခန်ဵ (၄) တွင် ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူ ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်ဵထိန်ဵမပါေစရ။ 

  တန်ဖုိဵေလျှာဴထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ 

၃၆၀။ ( ) ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူသည် ဆ ်စပ်သည်ဴအချေနိ်အတွင်ဵ  ဤပုဒ်မအရ လူမွဲခဳယူသည်ဴ 

အဖဲွ့အစည်ဵ၏ ေအာ ်ပါေဆာင်ရွ ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်- 

  (၁) လူမဲွခဳယူသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ  လူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သုိ္ဓ လုပ်ပိုင်ခွငဴ် သုိ္ဓမဟုတ် အခွငဴ်အေရဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵတစ်စုဳတစ်ရာ ေပဵ မ်ဵခခင်ဵ ခဖစ်ေစ၊ ထိုသူနှငဴ် အဖုိဵစာဵနာဵ တစ်စုဳတစ်ရာမရသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ် တစ်ရပ် ိုခဖစ်ေစ ပူဵတွဲလုပ် ိုငခ်ခင်ဵ၊ 

  (၂) လူမဲွခဳယူသည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵ  တစ်စုဳတစ်ဦဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်တစ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

ေငွေ  ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵ ဲဴသုိ္ဓ တန်ဖိုဵရှိေသာအရာ ို  ာလတန်ေ  ဵထ ် 

သိသာစွာေလျောဴနည်ဵေသာ အဖုိဵစာဵနာဵတစ်ရပ်ခဖငဴ် ေဆာင်ရွ ်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (ဂ)ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို မဆန့် ျေင်ေစဘဲ ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ရိှေ  ာင်ဵ  

ေပ္ဒေပါ ်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် အဆိုပါေဆာငရွ် ်ချေ ် ို ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵမရိှဘိသ ဲဴသုိ္ဓ မှတ်ယူ၍ 

ထိေုဆာငရွ် ်ချေ ်မခပုမီ  ရိှေနခဲဴသညဴ် မူလအေခခအေနအတိုင်ဵ  ခပန်လည်ထာဵရိှေစရန် 

အမိန့်ချေမှတ် ရမည်- 

  (၁) လူမဲွခဳယူသည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵသည် ပုဒမ်ခွဲ ( )ပါ  လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်တစ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်စဉ်  

ေ  ဵမမီမျောဵ ခပန်လည်ေပဵဆပ်ခခင်ဵမခပုနိုငသ်ည်ဴ အေနအထာဵရိှေနေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

အဆိပုါေဆာင်ရွ ် ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို ခပုလုပ်ခဲဴသည်ဴ အ ျေ ို ဵဆ ်ေ  ာငဴ် ေ  ဵမမီမျောဵ 

ခပန်လည်ေပဵဆပ်ခခင်ဵ မခပုနိုင်သညဴ် အေနအထာဵေရာ ်ရိှခဲဴေ  ာင်ဵ  ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူ  

ယဳု  ည်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ထိလုုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်တစ်ရပ်ရပ်မာှ စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့မတိုင်မီ ၂ လထ ်မပိုေသာ 

 ာလအတွင်ဵ ေဆာငရွ် ်ခဲဴေ  ာင်ဵ နှငဴ် ထိလုုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ် ို လုပ်ေဆာငခ်ဲဴသူသည် 

လူမဲွခဳယူသည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ၏ တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်သူနှငဴ် ပတ်သ ်သညဴ် 

ပုဂ္ဂိုလ်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ ်ခခင်ဵ။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါအချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ တန်ဖိုဵေလျှာဴ၍ ေဆာငရွ် ်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

 ိစ္စရပ်တစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵခဖစ်သည်ဟု ယဳု  ည်လျှင် ဤပုဒ်မအရ 

အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵမခပုရ- 



 (၁) လူမဲွခဳသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ သည် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵအာဵ သေဘာရိုဵခဖင်ဴ ေဆာငရွ် ်ခဲဴေ  ာင်ဵနှင်ဴ 

အဆိပုါလပု်ငန်ဵ ိစ္စ ို ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴသည်ဴ အချေနိ်  ယင်ဵ အဖဲွ့အစည်ဵအတွ ် အ ျေ ို ဵခဖစ်ထွန်ဵေစ 

မည်ဟု ယဳု  ည်ရန်လုဳေလာ ်ေသာ အေ  ာင်ဵမျောဵရိှေနခခင်ဵ၊ 

 (၂) ထိလုူမွဲခဳသညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵသည် အပုိင်ဵ ၆ လုပ်ငန်ဵ၏ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ို 

ေဆာငရ်ွ ်ေနမပီဵ အဆိုပါလုပ်ငန်ဵ ိစ္စ ို ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ေ  ာငဴ် အ ျေ ို ဵအခမတ်ရမည်ဴသူသည် 

ယင်ဵ  အဖဲွ့အစည်ဵ၏ တွဲဖ လ်ုပ် ိုငသ်ူနှငဴ် ဆ ်နွှယ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ေ  ာင်ဵ ေပ္ဒေပါ ်ခခင်ဵ ။ 

 (ဃ) ဤပုဒမ်အရ ဆ ်စပ်သည်ဴအချေနိ်ဆိုသည်ဴ စ ာဵရပ်တွင် ေအာ ်ပါတို္ဓပါဝင်သည်- 

  (၁) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) နှငဴ် မသ ်ဆိုငလ်ျှင် 

စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့ မတိုင်မီ နှစ်နှစ်၊ 

  (၂) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) နှငဴ် မသ ်ဆိုင်လျှင် အဆိုပါလုပ်ငန်ဵ ိစ္စေ  ာငဴ် အ ျေ ို ဵအခမတ်ရသူသည် ယင်ဵ  

အဖဲွ့အစည်ဵ၏ တွဲဖ ်လုပ် ိုင်သူနှငဴ်ပတ်သ ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ခဖစ်သည်ဴ  ိစ္စ၌ 

စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ် သည်ဴေန့မတိုင်မီ ေလဵနှစ်၊ 

  (၃) သ ်ဆိုင်ရာေ  ဵမမီေတာင်ဵ ဆိုချေ ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မမီရှငမ်ျောဵအာဵ ေ  ဵမမီရရိှမှုအခွငဴ်အေရဵ 

ပျေ ်ခပာဵေစရန်၊ ဟန့်တာဵရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေနှာင်ဴေနှဵေစရန် ရည်ရွယ်၍ အဆိပုါလုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ် ို 

ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴေ  ာင်ဵ  ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူ  သ ်ေသထင်ရှာဵခပသသည်ဴ ိစ္စ၌ စတငအ် ျေ ို ဵ 

သ ်ေရာ ် သညဴ်ေန့မတိုင်မီ ငါဵနှစ်။ 

  ယခင်ေဆာငရွ် ်ချေ ် ုိ ပယ်ဖျေ ်ခခင်ဵ 

၃၆၁။ ( ) မမီရှင်တစ်ဦဵထဳသို္ဓေပဵရန်တငရ်ှိေနသည်ဴ အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်မရှိေသာ ေ  ဵမမီတစ်ရပ်နှင်ဴ 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ လူမွဲခဳသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ  ဆ ်စပ်သည်ဴအချေနိ်၌ မမီရှငတ်စ်ဦဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စ 

တစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ခဲဴမပီဵ အ ယ်၍ ထိမုမီရှင်  ၎င်ဵ၏ေ  ဵမမီအတွ ် သ ်ေသထင်ရှာဵခပသ၍ 

ထိလုုပ်ငန်ဵ ိစ္စ တစ်ရပ်ရပ် ို ပယ်ဖျေ ်ခဲဴပါ  မမီရှင်သည် ေ  ဵမမီပမာဏပိုမိုရရိှမည်ဆိုလျှင် 

ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူသည် ဤပဒု်မအရ ထိုလုပ်ငန်ဵ ိစ္စ ေဆာင်ရွ ်ချေ ် ို ပယ်ဖျေ ေ်ပဵရန် 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) နှငဴ် မဆန့် ျေငေ်စဘဲ တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ်ရှိေ  ာင်ဵ 

ယဳု  ည် လျှင် ထိေုဆာင်ရွ ်ချေ ် ို ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ  မရိှဘိသ ဲဴသုိ္ဓမှတ်ယူ၍ 

ထိေုဆာငရွ် ်ချေ ်မခပုမီ  ရိှေနခဲဴသည် မူလအေခခအေနအတိုင်ဵ  ခပန်လည်ထာဵရိှေစရန် 

အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ရမည်- 

  (၁) လူမဲွခဳယူသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵသည် ထိေုဆာင်ရွ ်ချေ ်တစ်ရပ် ို ခပုစဉ်အချေနိ်  ေ  ဵမမီမျောဵ 

ခပန်လည် ေပဵဆပ်ခခင်ဵ မခပုနိုင်သညဴ် အေနအထာဵရိှေနေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထိေုဆာငရွ် ်ချေ ် 

တစ်ရပ်ရပ် ို ခပုလုပ် ခဲဴသည်ဴ အ ျေ ို ဵဆ ်ေ  ာငဴ် ေ  ဵမမီမျောဵ 

ခပန်လည်ေပဵဆပ်ခခင်ဵ မခပုနိုင်သညဴ် အေနအထာဵေရာ ်ရိှခဲဴ သည်ဟု ယဳု  ည်ခခင်ဵ ၊ 



  (၂) ထိလုုပ်ငန်ဵ ိစ္စေဆာင်ရွ ်ချေ ်မှာ ဆ ်စပ်သည်ဴေန့မတိုငမ်ီ နှစ်လထ ်မပိေုသာ  ာလတွင် 

ခဖစ်ပွာဵခဲဴေ  ာင်ဵ ၊ ထိဦုဵစာဵေပဵေချေမှု အ ျေ ို ဵအခမတ်ရရှိသူသည် ယင်ဵ လူမွဲခဳယူသည်ဴ 

အဖဲွ့အစည်ဵ၏ တွဲဖ ် လုပ် ိုင်သူခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ေပ္ဒေပါ ်ခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) တရာဵရုဳဵအမိန့်နှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွ ်ခဲဴေသာ ေဆာငရွ် ်ချေ ်တစ်စုဳတစ်ရာသည် ယင်ဵ အရ 

ေရွဵချေယ်ရန် အခွငဴ်အေရဵေပဵခခင်ဵ မှ ခဖစ်ေပ္ဒလာသည်ဴ ခွငဴ်ခပုေဆာင်ရွ ်ချေ ်အာဵ 

ပိတ်ပငခ်ခင်ဵ မရှေိစရ။ 

 (ဃ) တရာဵရုဳဵသည် ယခင်ေဆာင်ရွ ်ချေ ် ို ပယ်ဖျေ ်ရာတွင် ေအာ ်ပါအေခခအေန 

တစ်ရပ်ရပ်ေ  ာငဴ် ခဖစ်သည်ဟု ယဳု  ည်ပါ  ဤပုဒ်မအရ အမိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ မခပုရ- 

  (၁) အ ျေ ို ဵအခမတ်ရရိှသူသည် သေဘာရိုဵခဖငဴ် ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴမပီဵ ယင်ဵ အချေနိ် - 

   (  ) လူမဲွခဳယူသည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵသည် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်နိုငခ်ခင်ဵ မရိှေ  ာင်ဵ  ို 

သဳသယခဖစ်ေစရန် အတွ ် ထိုသူတွင် ဆီေလျော်ေသာ အေ  ာင်ဵအချေ ်မျောဵ မရိှခခင်ဵ၊ 

   (ခခ) သာမန်ဆငခ်ခင်တတ်သူတစ်ဦဵ လည်ဵ ယင်ဵ  ဲဴသို္ဓ အေခခအေနတွင် သဳသယခဖစ်ေစရန် 

အေ  ာင်ဵ မရိှဟု ထင်ခမငယူ်ဆနိုင်ခခင်ဵ ။ 

  (၂) လူမဲွခဳယူသည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵ သည် အပုိင်ဵ (၆) ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ်အညီ 

ေဆာငရ်ွ ် ရမည်ခဖစ်မပီဵ ယခင်ေဆာငရွ် ်ချေ ် ို ပယ်ဖျေ ်ခခင်ဵေ  ာငဴ် 

အ ျေ ို ဵအခမတ်ရရိှသူသည် ထိလုူမဲွခဳယူသည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴ ဆ ်နွှယ်ေနေသာ 

တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်သူမခဖစ်ေစရ။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရ ဆ ်စပ်သည်ဴအချေနိ်ဆိုသည်ဴစ ာဵရပ်တွင် ေအာ ်ပါတို္ဓပါဝင်သည်- 

  (၁) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) နှငဴ် မသ ်ဆိုင်လျှင် စတင်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့မတိုင်မီ ေခခာ ်လ၊ 

  (၂) အဆိပုါလုပ်ငန်ဵ ိစ္စေ  ာငဴ် အ ျေ ို ဵအခမတ်ရသူသည် ယင်ဵ အဖွဲ့အစည်ဵ၏ 

တွဲဖ လ်ုပ် ိုင်သူနှငဴ် ပတ်သ ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ခဖစ်သည်ဴ ိစ္စ၌ 

စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့မတိုငမ်ီ ေလဵနှစ်။ 

  ပုဒ်မ ၃၆၀ သုိ္ဓမဟုတ် ၃၆၁ အရ ချေမှတ်သည်ဴအမိန့်မျောဵ 

၃၆၂။ ပုဒ်မ ၃၆၀၊ ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴ ်ပုဒ်မ ၃၆၁ ပုဒမ်ခွဲ (ခ)ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို မဆန့် ျေငေ်စဘဲ 

လူမဲွခဳယူသည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်  ပုဒ်မ ၃၆၀ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၆၁ အရ 

ေဆာငရ်ွ ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵရုဳဵ  ေအာ ်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ို 

ချေမှတ်နိုင်သည်- 

 ( ) အဆိပုါေဆာင်ရွ ်ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိေုဆာင်ရွ ်ချေ ်၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

 ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် တစ်သီဵ ပုဂ္ဂလလူမွဲခဖစ်သူ၏ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ ခဳရသူထဳသို္ဓ 

လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ေစသည်ဴ အမိန့်၊ 



 (ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်၏ လ ်ဝယ်၌ရိှသည်ဴ ထိုသုိ္ဓလွှဲေခပာင်ဵေပဵထာဵေသာ ပစ္စည်ဵအာဵ 

ေရာင်ဵရေငွ ို လွှေဲခပာင်ဵ ထာဵေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ေငွေ  ဵလွှေဲခပာင်ဵ ထာဵေ  ာင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵ 

တငခ်ပလာသည်ဴ မည်သည်ဴပစ္စည်ဵ ိုမဆို လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ေစသည်ဴအမိန့်၊ 

 (ဂ) ထိုလူမဲွခဳယူသည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵ  ေပဵအပ်ထာဵေသာ အာမခဳအာဵလုဳဵ ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

 ိုခဖစ်ေစ စွန့်လွှတ်ရန် သုိ္ဓမဟုတ်  င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုရန်အမိန့်၊ 

 (ဃ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  ထိုလူမဲွခဳယူသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵထဳမှ အ ျေ ို ဵအခမတ်အခဖစ် လ ်ခဳရရှိ 

ထာဵေသာ ေငွေ  ဵတစ်စုဳတစ်ရာအာဵ ရာထူဵလ ်ရိှခဖစ်သူထဳသုိ္ဓ တရာဵရုဳဵ  သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ 

နည်ဵ လမ်ဵအတိုင်ဵ  ခပန်လည်ေပဵအပ်ေစသည်ဴအမိန့်၊ 

 (င)အဆိုပါေဆာငရွ် ်ချေ ်အရ လူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်နှငဴ်ပတ်သ ်၍ အာမခဳခဲဴေသာ တာဝန်မျောဵ 

အန ်မှ အာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ  င်ဵလွတ်ခွင်ဴရရိှခဲဴေသာ 

အာမခဳသူတစ်ဦဵဦဵ အေပ္ဒတွင် တာဝန်အသစ်တစ်ရပ်ေပဵအပ်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

ခပငဆ်င်တာဝန်ေပဵအပ်ေစရန် တရာဵရုဳဵ  သငဴ်သည်ထငခ်မငသ်ည်ဴအတိုင်ဵ  ချေမှတ်သည်ဴအမိန့်၊ 

 (စ)ထိအုမိန့်အရ ေပ္ဒေပါ ်လာေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ် ို  င်ဵလွတ်ခွငဴခ်ပုရန်၊ ထို္ဓခပင် အာမခဳ 

သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် တငရှ်ိမည်ဴ ထိတုာဝန် ို အဆိုပါေဆာငရွ် ်ချေ ်အရ 

 င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုခဲဴသည်ဴ အာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ဲဴသို္ဓ ဦဵစာဵေပဵတူညီစွာ 

သတ်မှတ်ေပဵေစသည်ဴအမိန့်၊ 

 (ဆ)  ုမ္ပဏီအာဵ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲခဳယခူခင်ဵ တွင် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်ေ  ာငဴ် 

ခဖစ်ေသာ ေ  ဵမမီမျောဵနှငဴ် အခခာဵေသာတာဝန်မျောဵရိှေ  ာင်ဵ ၊ ယင်ဵ တို္ဓအန ် အာဵလုဳဵ ခဖစ်ေစ၊ 

တစ်စိတ် တစ်ေဒသခဖစ်ေစ  င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုခဲဴေ  ာင်ဵ  ို သ ်ေသခပနိုင်သည်ဴ အတိုင်ဵ အတာအထိ 

ေအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦဵဦဵနှငဴ် ပတ်သ ်၍ ချေမှတ်သည်ဴအမိန့်- 

  (၁) အမိန့်အရ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵအာဵ  ုမ္ပဏီတွင် အပ်နှဳထာဵသူ၊ 

  (၂) အမိန့်အရ ၎င်ဵ၏ပစ္စည်ဵအာဵ ပုဂ္ဂလ ိ လူမဲွခဳယူသူ၏ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူထဳ အပ်နှဳထာဵသူ၊ 

  (၃) အမိန့်အရ ၎င်ဵအေပ္ဒ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ သတ်မှတ်ေပဵအပ်ခခင်ဵ ခဳရသူ။ 

  မတန်တဆနှုန်ဵခဖင်ဴ ေ  ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵ 

၃၆၃။ ( ) လူမဲွခဳယူသည်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ ိုယ်တိုင် ေ  ဵမမီထတု်ေပဵသည်ဴ  ိစ္စရပ်တစ်ရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်သူ 

တစ်ဦဵခဖစ်လျှင် ဤပုဒ်မနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 (ခ) ေ  ဵမမီထတု်ေချေဵရာတွင် မတန်တဆခဖစ်သည်ဴနှုန်ဵခဖစ်မပီဵ သုိ္ဓမဟုတ် ခဖစ်ခဲဴမပီဵ 

ယင်ဵ မှာစတင်အ ျေ ို ဵ သ ်ေရာ ်သည်ဴေန့မတိုင်မီ သဳုဵနှစ် ာလအတွင်ဵ ခပုလုပ်ခဲဴခခင်ဵ ခဖစ်လျှင် 

ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ အဆိုပါ ေ  ဵမမီထတု်ေချေဵခခင်ဵ နှင်ဴပတ်သ ်၍ 

တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင် သည်ဴအမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်သည်။ 



 (ဂ) ဤပုဒမ်အလို္ဓငှာ ေ  ဵမမီမျောဵ ို ထုတ်ေပဵသူ  လ ်ခဳထာဵခဲဴေသာ ေဈဵ ွ ်ေပါ ်ေဈဵအရ 

ေ  ဵမမီ ထုတ်ေချေဵရာတွင် ဆန့် ျေင်သ ်ေသမခပနိုင်ပါ  ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵသည် 

မတန်တဆခဖစ်ေစေသာ ေဆာငရ်ွ ်ချေ ်ဟု မှတ်ယူရမည်- 

  (၁) ေ  ဵမမီထတု်ေပဵရာတွင် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်ရိှသည်ခဖစ်ေစ၊ မရိှသည်ခဖစ်ေစ 

မတန်တဆေငွထုတ်ေပဵမှု ခဖစ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ခဖစ်ခဲဴခခင်ဵ၊ 

  (၂) ေ  ဵမမီထတု်ေချေဵခခင်ဵ သည် မျှတေသာ ေရာင်ဵဝယ်ေဖာ ် ာဵမှု၏ 

အေခခခဳမူသေဘာတရာဵမျောဵ ို အခခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵ ခဖငဴ် အလွန်အမင်ဵ  ဆန့် ျေငေ်ဖာ ်ဖျေ ်ရာ 

ေရာ ်ခခင်ဵ။ 

 (ဃ) ဤပုဒမ်နှင်ဴအညီ ချေမှတ်ေသာ အမိန့်အရ ပုဂ္ဂလ ိလူမဲွခဳသူ၏ ယဳုမှတ်အပန်ှဳခခင်ဵခဳရသူထဳသုိ္ဓ 

ေငွေပဵေချေခဲဴလျှင် ထိေုငွေ  ဵသည် ထိပုုဂ္ဂလိ လူမွဲခဳသူပိုင်ပစ္စည်ဵခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

 (င) အထ ်ပါေ  ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤပုဒမ်အရ ချေမှတ်ေသာအမိန့်တစ်ရပ်တွင် 

ေအာ ်ပါ ေဖာ်ခပချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ပါဝင်ေစရမည်- 

  (၁) ထိေု  ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵ အရ ခဖစ်ေပ္ဒလာေသာ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

အာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ ပယ်ဖျေ ်သညဴ် ေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၂) ထိေု  ဵမမီထတု်ေချေဵခခင်ဵအလို္ဓငာှ  ိုင်ေဆာငထ်ာဵသည်ဴ အာမခဳတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ 

စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵအာဵလုဳဵ ို အခခာဵတစ်နည်ဵ နည်ဵခဖငဴ် 

ေခပာင်ဵလဲခပငဆ်င် သည်ဴ ေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၃) ထိေု  ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵ တွင် ပါဝင်သည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ပါဝင်ခဲဴသည်ဴ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  

လူမဲွခဳယူ သည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵထဳမှ ရယူထာဵခဲဴေသာ ေငွပမာဏတစ်ရပ်ရပ် ို 

ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူအာဵ ေပဵအပ်ေစသည်ဴ ေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၄) ထိေု  ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵ အလို္ဓငာှ အာမခဳအခဖစ် တစ်စုဳတစ်ဦဵ   ိငု်ေဆာငထ်ာဵေသာ ပစ္စည်ဵ 

တစ်ရပ်ရပ် ို ထိုသူ  ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူထဳသုိ္ဓ လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵအပ်ေစသည်ဴ ေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၅) ထိေု  ဵမမီထုတ်ေချေဵခခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ သ ်ဆိုင်သည်ဴပုဂ္ဂိုလ်မျောဵအ  ာဵ စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ 

တငခ်ပရန် ညွှန်  ာဵသည်ဴေဖာ်ခပချေ ်။ 

   ုမ္ပဏီ၏အေခပာင်ဵ အလဲရိှေသာ ေ  ဵမမီတာဝန်တစ်ချေ ို ့ ုိ ေရှာငရှ်ာဵခခင်ဵ 

၃၆၄။ ( ) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ ဆ ်စပ်သည်ဴအချေနိ်တွင်ခဖစ်ေပ္ဒလာေသာ 

 ုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန် သုိ္ဓမဟုတ် ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်အေပ္ဒရိှ အေခပာင်ဵ အလဲရိှေသာ 

ေ  ဵမမီတာဝန်သည် ေအာ ်ပါ အတိုင်ဵ အတာအထိမှတစ်ပါဵ တရာဵမဝငပ်ျေ ်ခပယ်ေစရမည်- 

  (၁) ထိေု  ဵမမီတာဝန် ို ခဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ်အချေနိ်တွင်ခဖစ်ေစ၊ ေနာ ်ပိုင်ဵအချေနိ်မျောဵတွငခ်ဖစ်ေစ 

 ုမ္ပဏီသုိ္ဓ ေပဵေချေခဲဴသည်ဴ ေငွေ  ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် တငသွ်င်ဵ ထာဵခဲဴေသာ  ုန်စည်မျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မှုမျောဵ ေ  ာငဴ် ခဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ ေ  ဵမမီတန်ဖိုဵ၊ 



  (၂)  ုမ္ပဏီ၏ေ  ဵမမီတာဝန်နှငဴ် ေ  ဵမမီတစ်ရပ်ရပ် ို ခဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴအချေနိ်တွင်ခဖစ်ေစ၊ 

ေနာ ်ပိငု်ဵ အချေနိ်မျောဵတွင်ခဖစ်ေစ ထိေု  ဵမမီမျောဵ ို ေပဵေချေခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ေလျောဴေပါ္ဓေပဵခခင်ဵ ေ  ာငဴ် ခဖစ်ေပ္ဒ လာသည်ဴ ေ  ဵမမီတန်ဖိုဵ၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) အတွင်ဵ ျေေရာ ်ေသာ ေငွပမာဏတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေပဵေချေရမည်ဴ 

အတိုဵ ေငွပမာဏ။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီ၏အေခပာင်ဵ အလဲရိှေသာ ေ  ဵမမီတာဝန်ေပ္ဒေပါ ်သည်ဴအချေနိ်သည် 

ေအာ ်ပါအေခခအေန တစ်ရပ်တွင် ဤပုဒ်မအလို္ဓငှာ ဆ ်စပ်သည်ဴအချေနိ်ခဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီနှငဴ် ဆ ်စပ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵအလို္ဓငှာ ခပုလုပ်ထာဵေသာ 

ေ  ဵမမီတာဝန် ခဖစ်သည်ဴ ိစ္စတွင် စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့မတိုင်မီ ေလဵနှစ်အတွင်ဵ၊ 

  (၂) အခခာဵတစ်စုဳတစ်ဦဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵအလို္ဓငှာ ခပုလုပ်ထာဵေသာ 

ေ  ဵမမီတာဝန်ခဖစ်သည်ဴ ိစ္စတွင် စတငအ် ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်သည်ဴေန့မတိုင်မီ ေခခာ ်လအတွင်ဵ ။ 

 (ဂ) ထိေု  ဵမမီတာဝန် တငရိှ်စဉ်  ထိ ုုမ္ပဏီသည် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်နိုငသ်ည်ဴ အေခခအေနမရိှေ  ာင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ခခင်ဵမခပုနိုငသ်ည်ဴအေခခအေနသုိ္ဓ ေရာ ်ရိှခဲဴေ  ာင်ဵ  ယဳု  ည်သည်ဴအခါ 

တရာဵ ရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ အချေနိ်အတွင်ဵ  ျေေရာ ်သည်ဴ 

ေ  ဵမမီတာဝန် နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသညဴ် အမိန့် ိုသာ ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ ( )၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ အေခပာင်ဵ အလဲရိှေသာ 

ေ  ဵမမီတာဝန်အတွ ် အဖုိဵစာဵနာဵအေနခဖင်ဴ ေပဵသွင်ဵခဲဴသည်ဴ  ုန်စည် သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာငမ်ှု၏ 

တန်ဖိုဵသည် ထိအုဖိုဵစာဵနာဵမှတစ်ပါဵ ထိ ုုမ္ပဏီသုိ္ဓ ေပဵသွင်ဵခဲဴသည်ဴအရာမျောဵအေပ္ဒ သတ်မှတ် 

ထာဵသည်ဴ တူညီေသာ စည်ဵ မ်ဵသတ်မှတ်ချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ 

ပုဳမှန်လုပ်ေဆာငမ်မဲ အတိုင်ဵ  လုပ်ေဆာင်ရာ၌ ေပဵသွင်ဵခဲဴေသာ ထိ ုုန်စည် သုိ္ဓမဟုတ် 

ဝန်ေဆာင်မှုအတွ ် ယင်ဵ တို္ဓ ို ေပဵသွင်ဵခဲဴစဉ်  ရရိှရန်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာ ေမျှာ်မှန်ဵနိုင်ေသာ 

ေငွေ  ဵပမာဏခဖစ်သည်။ 

အခန်ဵ (၄) 

အခခာဵ ိစ္စမျောဵ 

  စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ ုိ ေ  ဵမေခပ၍ အာမခဳအခဖစ် လ ်ဝယ်ထာဵပုိင်ခွင်ဴ 

၃၆၅။ ( ) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည်  ုမ္ပဏီနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ေအာ ်ပါအေခခအေန 

တစ်ရပ်ရပ်တွင် သ ်ဆိုငေ်စရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီသည် အပုိင်ဵ (၅) သုိ္ဓမဟုတ် အပုိင်ဵ (၆)အရ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ို 

ေဆာငရ်ွ ်ေနခခင်ဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီသည် စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် ို ေဆာင်ရွ ်ေနခခင်ဵ ၊ 

  (၃)  ုမ္ပဏီသည် ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ို ခန့်အပ်ေဆာငရ်ွ ်ေနခခင်ဵ။ 



 (ခ)  ုမ္ပဏီ၏စာအုပ်စာတမ်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵမှတ်တမ်ဵမျောဵ ို အခခာဵသူတစ်ဦဵ၏ 

လ ်ဝယ်ထာဵခွင်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ တို္ဓ ို ဆ ်လ ်လ ်ဝယ်ထာဵရှိရန် အခခာဵအခွငဴ်အေရဵ 

တစ်ရပ်ရပ်သည် ရာထူဵလ ်ရှိ ခဖစ်သူ၏ ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်သည်ဴ အခွငဴ်အေရဵတစ်ရပ် ို 

ဟန့်တာဵ ပိတ်ပငရ်ာေရာ ်လျှင် ယင်ဵ အတိုင်ဵ  အတာအထိ ယင်ဵ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို အတည်ခပု 

ေဆာငရ်ွ ်ခွငဴ် မရိှေစရ။ 

  အစည်ဵအေဝဵ ုိ အေဝဵေရာ ်တ ်နုိင်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၃၆၆။ ေအာ ်ပါအစည်ဵအေဝဵမျောဵ ို အေဝဵေရာ ်တ ်နိုငခ်ခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျောဵအာဵ 

နည်ဵ ဥပေဒမျောဵတွင် သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန်ဵနိုင်သည်- 

 ( ) ဤဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ ဆငဴေ်ခ္ဒ ျေင်ဵ ပသည်ဴ မမီရှင်မျောဵအစည်ဵအေဝဵ၊ 

လူမဲွခဖစ်သူ သုိ္ဓမဟုတ်  ုမ္ပဏီတို္ဓ၏အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်ရပ်၊ 

 (ခ) ဤဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူ  ဆငဴေ်ခ္ဒ ျေင်ဵ ပသည်ဴ 

 ုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူမျောဵနှငဴ် ေ  ဵမမီေပဵဆပ်ရန် တာဝန်ရှိသူတို္ဓ၏ အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်ရပ်။ 

  ဝ ်ဘ်ဆုိ ်မျောဵ အသဳုဵခပုခခင်ဵ 

၃၆၇။ ဤဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ် နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ ရာထူဵ လ ်ရိှခဖစ်သူ  လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ရန် 

သတ်မှတ် ထာဵသည်ဴ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ၊ စာတမ်ဵအမတှ်အသာဵ သုိ္ဓမဟုတ် အချေ ်အလ ်ေပဵပို္ဓရန် 

တာဝန်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အင်တာန ်ဝ ်ဘ်ဆို ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ အလီ ်ထေရာနစ်နို္ဓတစ်ဘုတ် 

သုိ္ဓမဟုတ်   ာဵခဳဆ ်သွယ်ေရဵစနစ် တစ်ရပ်ရပ်မတှစ်ဆငဴ် ခပုလုပ်ရမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျောဵ ို 

နည်ဵ ဥပေဒ မျောဵခဖငဴ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

အပုိင်ဵ (၁၀) 

နယ်စပ်ခဖတ်ေ ျော်လူမဲွခဳယူခခင်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

အခန်ဵ (၁) 

နိဒါန်ဵ 

  ရည်ရွယ်ချေ ် 

၃၆၈။ ဤအပုိင်ဵ ပါ ရည်ရွယ်ချေ ်မျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ ခဖစ်သည်- 

 ( ) နယ်စပ်ခဖတ်ေ ျော်လူမဲွခဳယူခခင်ဵ နှငဴ်ပတ်သ ်၍ စဳဥပေဒနှငဴ်အညီ ထိေရာ ်သည်ဴစနစ်တစ်ရပ် 

ေဖာ်ေဆာင်ရန်၊ 

 (ခ) နယ်စပ်ခဖတ်ေ ျော် လူမဲွခဳယူသည်ဴအမှုမျောဵတွင် နိုငင်ဳခခာဵတရာဵရုဳဵမျောဵနှင်ဴ သ ်ဆိုငရ်ာ အာဏာပိုင် 

မျောဵအ  ာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

 (ဂ) နိုင်ငတဳ ာ ုန်သွယ်မှုနှငဴ် ရင်ဵ နှီဵခမှုပ်နှဳမှုမျောဵအတွ ် ခိုင်မာသညဴ် ဥပေဒမူေဘာင် တစ်ရပ် 

ခဖစ်ေစရန်၊ 

 (ဃ) မမီရှငမ်ျောဵ၊ မမီစာဵမျောဵနှငဴ် အခခာဵအ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူမျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို မျှတစွာနှငဴ် 

ထိေရာ ်စွာ စီမဳေဆာင်ရွ ်ေပဵရန်၊ 



 (င) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ ို ာ ွယ်ခခင်ဵ နှငဴ် ယင်ဵပစ္စည်ဵ၏တန်ဖိုဵ ို တတ်နိုင်သမျှ ခမှင်ဴတင်ေပဵရန်၊ 

 (စ) ေငွေ  ဵအခ ်အခဲခဖစ်ေနသည်ဴ စီဵပွာဵေရဵလုပင်န်ဵမျောဵ ို  ယ်ဆယ်ခခင်ဵ ခဖငဴ် ရင်ဵနှီဵခမှုပ်နှဳမှု ို 

 ာ ွယ်မပီဵ အလုပ်အ ိုင်မျောဵ တည်မမဲေစရန်။ 

အခန်ဵ (၂) 

အရပ်ရပ်ဆုိင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

  အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဴဆုိချေ ် 

၃၆၉။ ဤအပုိင်ဵ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအလုိ္ဓငာှ ေအာ ်ပါစ ာဵရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ခပပါအတိုင်ဵ  အဓပိ္ပာယ် 

သ ်ေရာ ်ေစရမည်- 

  ( ) နုိင်ငဳခခာဵလူမဲွမှုခင်ဵ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငခဳခာဵတိုင်ဵခပည်တစ်ခုတွင် မမီရှင်အာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

အမျောဵစု၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵအတွ ် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ဥပေဒတစ်ရပ်အရ စွဲဆိုေသာ 

  ာဵခဖတ်မှုခင်ဵ  အပါအဝင် တရာဵစီရငေ်ရဵ သုိ္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာမှုခင်ဵ ို ဆိုသည်။ 

ယင်ဵ စ ာဵရပတ်ွင် ခပန်လည် ထူေထာငရ်န် သုိ္ဓမဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵရန်အလုိ္ဓငှာ 

နိုငင်ခဳခာဵတရာဵရုဳဵ၏ က ီဵ  ပ် ွပ် ဲမှု ေအာ ်တွင်ရိှသည်ဴ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ မှုခင်ဵမျောဵလည်ဵ ပါဝင် သည်။ 

  (ခ) နုိင်ငဳခခာဵအဓိ လူမဲွမှုခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မမီစာဵ၏ အဓ ိအ ျေ ို ဵစီဵပွာဵရှိသညဴ် နိုငင်တဳွင် 

ေဆာငရ်ွ ်လျေ ်ရိှသညဴ် နိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ  ို ဆိုသည်။ 

  (ဂ) နုိင်ငဳခခာဵအဓိ မဟုတ်သည်ဴ လူမွမဲှုခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မမီစာဵ  ေဆာငရွ် ်ေနသည်ဴ ပုဒမ်ခွဲ 

(စ)တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵခွငတ်ည်ရိှရာနိုငင်ဳရိှ နိုငင်ခဳခာဵအဓိ မှုခင်ဵမဟုတ်သညဴ် 

လူမဲွမှုခင်ဵ ို ဆိုသည်။ 

  (ဃ) နုိင်ငဳခခာဵ ုိယ်စာဵလှယ် ဆိုသည်မှာ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲရန် သုိ္ဓမဟုတ် နိုငင်ခဳခာဵလူမွမဲှုခင်ဵမျောဵတွင် 

 ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ပါဝငေ်ဆာငရွ် ်ရန် ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူပုဂ္ဂိုလ် သုိ္ဓမဟုတ် 

အဖဲွ့အစည်ဵ ိုဆိုသည်။ ယင်ဵ စ ာဵရပတ်ွင် ယာယီအာဵခဖင်ဴ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵခခင်ဵ ခဳရသည်ဴ 

လူပုဂ္ဂိုလ် သုိ္ဓမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵလည်ဵပါဝင်သည်။ 

  (င) နုိင်ငဳခခာဵတရာဵရဳုဵ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ ို လ ်ခဳေဆာင်ရွ ်ရန် 

အခွငဴ်အာဏာရှိသည်ဴ တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် အာဏာပိငု်အဖဲွ့အစည်ဵ ို ဆိုသည်။ 

  (စ) လုပ်ငန်ဵခွင် ဆိုသည်မှာ မမီစာဵ  ုန်စည် သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာငမ်ှု ို 

လုပ်သာဵအင်အာဵနှငဴတ်စ်ဆငဴ် ခဖတ်သန်ဵ ုန်သွယ်ခခင်ဵ မဟုတ်ေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်အခဖစ် 

လုပ်ေဆာင်သည်ဴေနရာ ို ဆိုသည်။ 

  ဤအပုိင်ဵနှင်ဴ သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ  

၃၇၀။ ( ) ဤအပုိင်ဵ ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်မျောဵနှင်ဴ သ ်ဆိုငေ်စရမည်- 



  (၁) နိုငင်ခဳခာဵ လူမဲွမှုခင်ဵတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ နိုငင်ခဳခာဵတရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ် 

တစ်ဦဵ  အ ူအညီေတာင်ဵ ခဳလာသည်ဴ ိစ္စ၊ 

  (၂) ဤဥပေဒအရ လူမဲွမှုခင်ဵနှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵ၍ နိုင်ငခဳခာဵတိုင်ဵခပည် ို အ ူအညီေတာင်ဵ ခဳသညဴ်  ိစ္စ၊ 

  (၃) ဤဥပေဒအရ လူမဲွမှုခင်ဵနှငဴ် နိုငင်ခဳခာဵလူမဲွမှုခင်ဵတို္ဓ မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒ အမပို င် 

ေဆာငရ်ွ ်လျေ ် ရိှသည်ဴ ိစ္စ၊ 

  (၄) ဤဥပေဒအရ ေဆာငရွ် ်သညဴ် လူမဲွမှုခင်ဵတစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ရန် ေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ်ရိှသည်ဴ နိုငင်ဳခခာဵ 

တိုင်ဵခပည်ရိှ မမီရှင် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵအ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူမှ ေလျှာ ်ထာဵသညဴ် ိစ္စ။ 

 (ခ) ဤအပုိင်ဵ ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ဘဏ်မျောဵ၊ ေငွေရဵေ  ဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ မျောဵ၊ အာမခဳ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ် နိုငင်ဳေတာ်သမ္မတ  အခါအာဵေလျော်စွာ အမိန့်ေ  ာ်ခငာစာခဖငဴ် သတ်မှတ်သည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ မှုခင်ဵမျောဵနှငဴ် မသ ်ဆိုင်ေစရ။ 

  နုိင်ငဳေတာ်၏ အခပည်ခပည်ဆုိင်ရာတာဝန်မျောဵ 

၃၇၁။ နိုငင်ေဳတာ်  အဖွဲ့ဝင်အခဖစ်ပါဝငမ်ပီဵ အခခာဵနိုငင်ဳ သုိ္ဓမဟုတ် နိုငင်ဳမျောဵနှင်ဴ ချေုပ်ဆိုထာဵမပီဵ အာဏာ 

သ ်ေရာ ်သည်ဴ အခပည်ခပည်ဆိုငရ်ာသေဘာတူစာချေုပ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ 

သေဘာတူညီချေ ်မျောဵ အရ ေဆာငရွ် ်ရမညဴ် နိုငင်ေဳတာ်၏ တာဝန်နှငဴ် ဤအပိုင်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

ဆန့် ျေင ်ွဲလွေဲနလျှင် ထိအုခပည်ခပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချေုပ် သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵေသာ 

သေဘာတူညီချေ ်  လွှမ်ဵမိုဵေစရမည်။ 

  စီရင်ပုိင်ခွင်ဴရိှသည်ဴ တရာဵရဳုဵ သုိ္ဓမဟုတ် အာဏာပုိင်အဖွဲ့အစည်ဵ 

၃၇၂။ နိုင်ငခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵမျောဵ ို အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ၊ နိုငင်ခဳခာဵတရာဵရုဳဵမျောဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ  

 ိစ္စမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤအပိုင်ဵပါ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ ို ခပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ် 

သုိ္ဓမဟုတ် ခပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ်  လွှအဲပ်သည်ဴ တရာဵရုဳဵ  ေဆာငရ်ွ ်ပိုငခ်ွငဴ် 

ရိှေစရမည်။ 

  ဤဥပေဒအရ မှတ်ပဳုတင်ထာဵသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူအေနခဖင်ဴ နုိင်ငဳခခာဵတုိင်ဵခပည်တွင် 

ေဆာငရွ် ်ရန်အာဏာ 

၃၇၃။ နိုငင်ခဳခာဵလူမဲွမှုခင်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ေဆာငရွ် ်နိုင်ရန် သ ်ဆိုငသ်ည်ဴနိုငင်ခဳခာဵဥပေဒတွင် ခွငဴ်ခပုထာဵ 

သည်ဴအတိုင်ဵ ဤဥပေဒအရ တရာဵဝင်ပစ္စည်ဵထိန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူအာဵ 

နိုငင်ခဳခာဵလူမဲွမှုခင်ဵမျောဵတွင် ေဆာင်ရွ ်ေစနိုင်သည်။ 

  အမျောဵခပည်သူဆုိင်ရာမူဝါဒအရ ခငင်ဵဆုိခခင်ဵ  

၃၇၄။ ေလျှာ ်ထာဵမှုတစ်ရပ်သည် နိုင်ငေဳတာ်၏ အမျောဵခပည်သူဆိုငရ်ာမူဝါဒနှငဴ် ဆန့် ျေင ်ွဲလွေဲနပါ  

ဤအပိုင်ဵအရ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်ရိှသည်ဴ တရာဵရုဳဵသည် အဆိပုါေလျှာ ်ထာဵမှု ိုခငင်ဵဆိုနိုင်သည်။ 

  အခခာဵဥပေဒမျောဵအရ ေနာ ်ဆ ်တဲွအ ူအညီမျောဵ ထပ်မဳေပဵခခင်ဵ 



၃၇၅။ နိုငင်ေဳတာ်၏ အခခာဵတည်ဆဲဥပေဒမျောဵအရ နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်အာဵ တရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွ 

ခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေငသူ်မှ ေနာ ်ဆ ်တွဲအ ူအညီ ထပမ်ဳေပဵနိုငသ်ည်ဴ အာဏာ ို 

ဤအပိုင်ဵအရ  န့်သတ်ခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

  အန ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဴဆုိခခင်ဵ 

၃၇၆။ ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ အဓပိ္ပာယ်ေ ာ ်ယူရာတွင် နိုငင်ဳတ ာစဳနှုန်ဵမျောဵ ို 

သေဘာရိုဵခဖငဴ် လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵ တို္ဓ ို လ ်ေတွ့အသုဳဵချေရာတွင် 

တစ်ေခပဵညီခဖစ်ေစခခင်ဵ  တို္ဓ ို အေလဵထာဵထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်။ 

အခန်ဵ (၃) 

နုိင်ငဳခခာဵ ုိယ်စာဵလှယ်မျောဵနှင်ဴ မမီရှင်မျောဵ တရာဵရဳုဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵခွင်ဴ 

  တုိ ်ရုိ ်ေလျှာ ်ထာဵခွင်ဴ 

၃၇၇။ နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်သည် ဤအပိုင်ဵအရ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာရိှသည်ဴတရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တို ်ရို ် 

ေလျှာ ်ထာဵခွင်ဴရိှသည်။ 

  စီရင်ပုိင်ခွင်ဴ န့်သတ်ခခင်ဵ 

၃၇၈။ နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်  ဤအပုိင်ဵ အရ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာရိှသည်ဴ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ဤအပိုင်ဵပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ ေလျှာ ်ထာဵသည်ဆိုရုဳမျှခဖင်ဴ နိုငင်ဳရပ်ခခာဵရိှမမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဳဵ သည် ယင်ဵ ေလျှာ ်ထာဵမှုမှအပ နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵရိှ တရာဵရုဳဵမျောဵ၏ 

စီရင် ပိုင်ခွငဴ်အာဏာနှငဴ် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ 

  ဤဥပေဒအရ လူမဲွမှုခင်ဵစတင်ရန် နုိင်ငဳခခာဵ ုိယ်စာဵလှယ်  ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 

၃၇၉။ သတ်မှတ်စည်ဵ မ်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် ို ်ညီလျှင် နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵသည် ဤဥပေဒအရ 

လူမဲွမှုခင်ဵစတငေ်ဆာင်ရွ ်ရန် ေလျှာ ်ထာဵခွင်ဴရိှသည်။ 

  ဤဥပေဒအရ လူမဲွမှုခင်ဵတွင် နုိင်ငဳခခာဵ ုိယ်စာဵလှယ် ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ 

၃၈၀။ နိုငင်ခဳခာဵလူမွမဲှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုသည်ဴအခါ  ဤဥပေဒအရ မမီစာဵနှငဴပ်တ်သ ်သည်ဴ 

မှုခင်ဵတွင် နိုငင်ခဳခာဵသာဵ ိုယ်စာဵလှယ်သည် ပါဝငေ်ဆာင်ရွ ်ခွငဴ်ရိှသည်။ 

  ဤဥပေဒအရ နုိင်ငဳခခာဵမမီရှင်မျောဵ  ေလျှာ ်ထာဵခွင်ဴ 

၃၈၁။ ( ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဤဥပေဒနှငဴ်အညီ လူမဲွမှုခင်ဵတစ်ခုတွင် ပါဝငသူ် သုိ္ဓမဟုတ် စတငေ်ဆာင်ရွ ် 

သူ နိုငင်ခဳခာဵမမီရှင်မျောဵသည် နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵရိှ မမီရှင်မျောဵ ဲဴသုိ္ဓ တန်ဵတူအခွငဴ်အေရဵ ရရိှေစရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ဤဥပေဒပါ ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ အဆငဴ်သတ်မှတ်ချေ ် ို 

လည်ဵေ ာင်ဵ ၊ နိုငင်ဳခခာဵမှ အခွန်အခမျောဵ၊ လူမှုဖူလုေဳရဵဆိုင်ရာေတာင်ဵ ဆိုချေ ်မျောဵနှငဴ် 

ဒဏေ်  ဵေငွမျောဵ အာဵ ခငင်ဵပယ်ပိုငခ်ွငဴ် ိုလည်ဵေ ာင်ဵ ထိခို ်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ သုိ္ဓရာတွင် နိုငင်ခဳခာဵမှ 

အခွန်အခမျောဵ၊ လူမှု ဖူလဳုေရဵဆိုင်ရာေတာင်ဵ ဆိုချေ ်မျောဵနှငဴ် ဒဏေ်  ဵေငွမျောဵအေပ္ဒ 

ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵမှအပ နိုငင်ခဳခာဵမမီရှင် တစ်ဦဵ၏ ေတာင်ဵ ဆိုမှုသည် ဤဥပေဒအရ 



သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ဦဵစာဵေပဵမဟုတ်သည်ဴ ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ အဆငဴ်သတ်မှတ်ချေ ်ထ ် 

မနိမဴ်ေစရ။ 

  ဤဥပေဒအရ လူမဲွမှုခင်ဵေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ုိ နုိင်ငဳခခာဵမမီရှင်မျောဵသုိ္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵခခင်ဵ 

၃၈၂။ ( ) ဤဥပေဒအရ ဤနိုငင်ဳရိှမမီရှင်မျောဵထဳ အေ  ာင်ဵ  ာဵရန်ရိှသည်ဴအခါတိုင်ဵ ယင်ဵ အေ  ာင်ဵ 

  ာဵစာ ို ဤနိုင်ငတဳွင် အေ  ာင်ဵ  ာဵရန်ေနရပ်လိပ်စာမရှိသည်ဴ မမီရှင်မျောဵ ထဳသုိ္ဓလည်ဵ 

ေပဵပို္ဓရမည်။ ေနရပ်လိပ်စာမသိရိှေသဵေသာ မမီရှငမ်ျောဵထဳသို္ဓ အေ  ာင်ဵ   ာဵရန်အတွ ် 

တရာဵရုဳဵသည်သငဴ်သည် ထင်ခမင်သညဴ် နည်ဵ လမ်ဵအတိုင်ဵ  ေဆာငရွ် ်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ထူဵခခာဵေသာအေခခအေနမျောဵအရ အခခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵခဖငဴ်ေပဵပို္ဓပါ  ပို၍ သငဴ်ေလျော်သည်ဟု 

တရာဵရုဳဵ  ထင်ခမင်ယူဆသည်မှအပ ထိအုေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို နိုငင်ခဳခာဵမမီရှင်တစ်ဦဵချေင်ဵစီထဳသို္ဓ 

ေပဵပို္ဓရ မည်။ သုိ္ဓေသာ် တရာဵဝင်ေတာင်ဵ ခဳစာ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵအလာဵတူပုစဳဳခဖငဴ် ေပဵပို္ဓရန် 

လိအုပ်ခခင်ဵမရိှေစရ။ 

 (ဂ) လူမဲွမှုခင်ဵစတင်ေ  ာင်ဵ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင် ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵ ပါဝငရ်မည်- 

  (၁) ေတာင်ဵ ဆိုမှု ို ေလျှာ ်ထာဵရန်အတွ ် လုေဳလာ ်သညဴ်အချေနိ် ာလနှငဴ် ေလျှာ ်ထာဵရ 

မည်ဴေနရာ  ိ ုသတ်မှတ်ေပဵခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အာမခဳအ ျေ ို ဵခဳစာဵခွငဴ်ရ မမီရှင်မျောဵ၏ ေတာင်ဵ ဆိုမှုမျောဵ ို ေလျှာ ်ထာဵရန် လုိ မလို 

သတ်မှတ်ေဖာ်ခပ ခခင်ဵ ၊ 

  (၃) နိုင်ငေဳတာ်၏တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ် တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်အရ ယင်ဵ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင် ထည်ဴသွင်ဵ  

ေဖာ်ခပရမညဴ် အခခာဵေသာ လိအုပ်သည်ဴအချေ ်အလ ်မျောဵ ို ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ခပခခင်ဵ ။ 

အခန်ဵ (၄) 

နုိင်ငဳခခာဵလူမဲွမှုခင်ဵနှင်ဴ သ ်သာခွင်ဴ ုိ အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ 

  နုိင်ငဳခခာဵလူမွမဲှုခင်ဵ ုိ အသိအမှတ်ခပုရန် ေလျှာ ်ထာဵခခင်ဵ 

၃၈၃။ ( ) နိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵတွင် နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵခခင်ဵခဳရသူသည် အဆိပုါ 

မှုခင်ဵ ို အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်ထာဵသညဴ် ေလျှာ ်လွှာနှငဴ်အတူ ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ပူဵတွဲတင်ခပရမည်- 

  (၁) နိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵစတငေ်  ာင်ဵ နှငဴ် နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵေ  ာင်ဵ  

ဆုဳဵခဖတ် ချေ ်တာဝန်ခဳမိတ္တူမှန် သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၂) နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵေ  ာင်ဵ နှင်ဴ 

နိုငင်ခဳခာဵလူမဲွမှုခင်ဵ ေဆာငရွ် ်ေနေ  ာင်ဵ  အတညခ်ပုသညဴ် နိုင်ငခဳခာဵတရာဵရုဳဵ၏ 

အေထာ ်အထာဵလ ်မှတ်၊ 

  (၃) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵမျောဵမရိှသည်ဴအခါ 

နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်အခဖစ် ခန့်အပ်ထာဵေ  ာင်ဵ နှင်ဴ 



နိုငင်ခဳခာဵလူမဲွမှုခင်ဵေဆာငရွ် ်ေနေ  ာင်ဵ  ို တရာဵရုဳဵ  လ ်ခဳနိုင်သည်ဴ 

အခခာဵသ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵတစ်ရပ်ရပ်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ေလျှာ ်ထာဵလွှာတွင် နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်  သိရှိထာဵသည်ဴ မမီစာဵနှငဴ် 

ပတ်သ ် သည်ဴ နိုငင်ခဳခာဵလူမွမဲှုခင်ဵ အာဵလုဳဵ နှင်ဴ သ ်ဆိုင်ေသာ ေဖာ်ခပချေ ်လည်ဵ ပါဝင်ရမည်။ 

 (ဃ) တရာဵရုဳဵသုိ္ဓတင်သွင်ဵ သညဴ် စာရွ စ်ာတမ်ဵတိုင်ဵ ို ခမန်မာဘာသာခပန်ဆိုချေ ်နှငဴ်တ ွ ပူဵတွဲ 

တငခ်ပရမည်။ 

  အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ မှတ်ယူရမည်ဴအချေ ်မျောဵ 

၃၈၄။ ( ) ပုဒ်မ ၃၈၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဆုဳဵခဖတ်ချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် အေထာ ်အထာဵလ ်မှတ်တွင် ေဖာ်ခပ 

ထာဵေသာ နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်သည် ပုဒ်မ ၃၆၉ ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပါ  

နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  နှငဴ ်ယင်ဵ တွငေ်ဖာ်ခပထာဵေသာ မှုခင်ဵသည် ပုဒ်မ ၃၆၉ ပုဒမ်ခွဲ 

( ) ပါ  နိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵခဖစ်ေ  ာင်ဵ  တရာဵတရုဳဵ  မှတ်ယနူိုင်သည်။ 

 (ခ) အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ ို ေထာ ်ခဳတငခ်ပသည်ဴ စာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵသည် 

ဥပေဒနှင်ဴအညီ ခပုလုပ်ထာဵသည်ခဖစ်ေစ၊ မခပုလုပ်ထာဵသည်ခဖစ်ေစ စစ်မှန်သည်ဟု တရာဵရုဳဵ  

မှတ်ယခူွငဴ်ရှိသည်။ 

 (ဂ) ဆန့် ျေင် ွဲလဲွသည်ဴသ ်ေသခဳချေ ်မရိှပါ  မမီစာဵ၏ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴ ရုဳဵခန်ဵတည်ေနရာ 

သုိ္ဓမဟုတ် တစ်သီဵ ပုဂ္ဂလနှငဴ်သ ်ဆိုင်သညဴ် လူမဲွမှုခင်ဵမျောဵခဖစ်လျှင် ထိမုမီစာဵအမှန်တ ယ် 

ေနထိငု်ရာေနရာ သည် ၎င်ဵ၏အဓ ိအ ျေ ို ဵစီဵပွာဵရှိရာေနရာဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  နုိင်ငဳခခာဵတရာဵစီရင်မှု ုိ အသိအမှတ်ခပုရန် ဆဳုဵခဖတ်ချေ ် 

၃၈၅။ ( ) ပုဒ်မ ၃၇၄ နှငဴ် မဆန့် ျေင်ေစဘဲ ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵနှင်ဴ ညီညွတ်လျှင် နိုငင်ခဳခာဵ 

လူမဲွမှုခင်ဵ ို အသိအမှတ်ခပုရမည်- 

  (၁) နိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵသည် ပုဒ်မ ၃၆၉ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချေ ်အတွင်ဵ 

 ျေေရာ ်သည်ဴ မှုခင်ဵခဖစ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵသည်ဴ နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်သည် ပုဒ်မ ၃၆၉ ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) 

အတွင်ဵ  ျေေရာ ်သည်ဴ လူပုဂ္ဂိုလ် သုိ္ဓမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵခဖစ်ခခင်ဵ၊ 

  (၃) ေလျှာ ်ထာဵလွှာသည် ပုဒ်မ ၃၈၃ ပုဒမ်ခွဲ (ခ)၏ သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵနှင်ဴ ညီညွတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၄) ေလျှာ ်ထာဵလွှာ ို ပုဒ်မ ၃၇၂ တွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တငသွ်င်ဵ ခဲဴမပီဵ ခဖစ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) နိုင်ငခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ ို ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ အသိအမှတ်ခပုရမည်- 

  (၁) မမီစာဵ၏ အဓ ိအ ျေ ို ဵစီဵပွာဵရိှသည်ဴ နိုငင်ဳတွင် ေဆာင်ရွ ်လျေ ်ရိှလျှင် 

နိုငင်ခဳခာဵအဓ ိလူမဲွမှုခင်ဵ ၊ 

  (၂) ပဒု်မ ၃၆၉ ပုဒမ်ခွဲ (စ)ပါ  မမီစာဵ၏ လုပ်ငန်ဵခွင် တည်ရိှရာေနရာတွင် ေဆာငရ်ွ ်လျေ ်ရိှလျှင် 

နိုငင်ခဳခာဵအဓ ိမဟုတ်သည်ဴ လူမွဲမှုခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) နိုင်ငခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် ေလျှာ ်လွှာ ို ေဆာလျေငစ်ွာ ဆုဳဵခဖတ်ေပဵရမည်။ 



 (ဃ) အသိအမှတ်ခပုရန် အေ  ာင်ဵရင်ဵ အာဵလုဳဵ  သုိ္ဓမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေဒသသည် မရိှေတာဴေ  ာင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်စဲသွာဵေ  ာင်ဵ  ေပ္ဒေပါ ်လျှင် အဆိပုါအသိအမှတ်ခပုမှုအာဵ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ  ို ပုဒ်မ ၃၈၃၊ ၃၈၄၊ ၃၈၅ နှငဴ် ၃၈၆ တို္ဓပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ  

ပိတ်ပငခ်ခင်ဵ မရှေိစရ။ 

  ေနာ ်ဆ ်တဲွအချေ ်အလ ် 

၃၈၆။ နိုင်ငခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵတစ်ရပ်အာဵ အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် စတငေ်လျှာ ်ထာဵချေနိ်မှစ၍ 

ေအာ ်ပါအေခခ အေနမျောဵခဖစ်ေပ္ဒလျှင် နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်သည် တရာဵရုဳဵသို္ဓ ချေ ်ချေင်ဵ 

တငခ်ပရမည်- 

 ( ) အသိအမှတ်ခပုထာဵသညဴ် နိုင်ငခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ ၏အေခခအေန သုိ္ဓမဟုတ် နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ် 

အခဖစ် ခန့်ထာဵမှုအေခခအေနတွင် အဓ ိ ျေေသာ ေခပာင်ဵလဲမှုခဖစ်ေပ္ဒခဲဴခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) အခခာဵနိုင်ငဳခခာဵလူမွဲမှုခင်ဵတစ်ခုခုတွင်လည်ဵ ထိမုမီစာဵပါဝငေ်နေ  ာင်ဵ နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်  

သိရှိလာခခင်ဵ ။ 

  နုိင်ငဳခခာဵလူမွမဲှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုရန် ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အေပ္ဒ ေပဵအပ်နုိင်သည်ဴ သ ်သာခွင်ဴ 

၃၈၇။ ( ) နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵ၏ 

အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို  ာ ွယ်ရန် အေရဵတက ီဵ လိုအပ်သည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် 

ေလျှာ ်လွှာတငသ်ွင်ဵချေနိ်မှစ၍ အဆိုပါေလျှာ ်လွှာအာဵ ဆုဳဵခဖတ်မပီဵသည်ဴအချေနိ်အထိ ေအာ ်ပါတို္ဓ 

အပါအဝင် ယာယီသ ်သာခွငဴ် ို ေပဵနိုငသ်ည်- 

  (၁) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ အတည်ခပုေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ  ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ၊ 

  (၂) ပစ္စည်ဵ၏သေဘာသဘာဝအရ ပျေ ်စီဵလွယ်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် တန်ဖိုဵ ျေလွယ်ေသာ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် ထိခို ်ပျေ ်စီဵလွယ်ေသာ နိုငင်ဳေတာ်တွငရှ်ိသည်ဴ 

မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ စီမဳခန့်ခွဲရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

ေရာင်ဵချေရန် တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ထာဵေသာအခခာဵသူ သုိ္ဓမဟုတ် နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်ထဳ 

အပ်နှဳခခင်ဵ၊ 

  (၃) ပုဒ်မ ၃၈၉ ပုဒမ်ခွဲ( )၊ ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃)၊ (၄) နှငဴ ်(၇) တို္ဓတွင် ေဖာ်ခပထာဵသညဴ် သ ်သာခွငဴ် 

တစ်ရပ်ရပ်။ 

 (ခ) ဤဥပေဒအရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာေပဵပို္ဓရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ လိ ု်နာ 

ေဆာငရ်ွ ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ေပဵအပ်ထာဵသညဴ် သ ်သာခွငဴ်အာဵ ပုဒ်မ ၃၈၉ ပဒု်မခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၆) အရ ထပမ်ဳခွငဴ်ခပုခခင်ဵ 

မရိှလျှင် အသိအမှတ်ခပုရန်ေလျှာ ်ထာဵမှု ို ဆုဳဵခဖတ်မပီဵသည်ဴအခါ ဤပုဒ်မအရ ခွငဴ်ခပုထာဵသည်ဴ 

သ ်သာ ခွငဴ်သည် ရပ်စဲေစရမည်။ 



 (ဃ) ေတာင်ဵ ဆိုသည်ဴသ ်သာခွငဴ်သည် နိုင်ငခဳခာဵအဓိ လူမဲွမှုခင်ဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် 

အေနှာငဴ်အယှ ် ခဖစ်ေစလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒမ်အရ ေလျှာ ်ထာဵသည်ဴ သ ်သာခွငဴ ်ို 

ခငင်ဵပယ်နိုင်သည်။ 

  နုိင်ငဳခခာဵအဓိ လူမွမဲှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ၏ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမျောဵ 

၃၈၈။ ( ) နိုငင်ခဳခာဵအဓိ  လူမဲွမှုခင်ဵ အာဵ အသိအမှတ်ခပုသည်ဴအခါ- 

  (၁) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵ၊ အခွငဴ်အေရဵ၊ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵနှငဴ် ပတ်သ ်သည်ဴ အခခာဵမှုခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

လူမဲွ ခဳယူခခင်ဵဆိုငရ်ာမှုခင်ဵ မျောဵ စတငေ်ဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ တို္ဓသည် ဆိုင်ဵငဳဴေစ ရမည်၊ 

  (၂) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒ အတညခ်ပုေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ  ို ဆိုင်ဵငဳဴေစရမည်၊ 

  (၃) မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို လွှေဲခပာင်ဵ သည်ဴ၊ ေ  ဵမမီတာဝန်ခဖစ်ေစသည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴ အခွငဴ်အေရဵမျောဵသည် ရပ်ဆိုင်ဵေစရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ  န့်သတ်ခခင်ဵ ၊ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵနှငဴ် ရပ်ဆိုင်ဵ ခခင်ဵတို္ဓအေပ္ဒ ခပငဆ်င် 

ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အဆုဳဵ သတ်ခခင်ဵ တို္ဓသည် ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ 

ေပ္ဒေပါ ်ေသာ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵနှင်ဴ ရပ်ဆိုင်ဵ ခခင်ဵတို္ဓနှငဴ် တူညီသည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

 (ဂ) မမီစာဵအေပ္ဒ ေတာင်ဵ ဆိုသညဴ် သ ်သာခွငဴ်အာဵ  ာ ွယ်ေစာငဴ်ေရှာ ်ရန် လိအုပ်သည်ဴ 

အတိုင်ဵ အတာ အထိမှအပ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) သည် အခခာဵအေရဵယူေဆာင်ရွ ်ရန် 

သုိ္ဓမဟုတ် လူမွဲမှုခင်ဵ စတင် ေဆာင်ရွ ်ရန် အခွငဴ်အေရဵမျောဵ ို ထိခို ်ခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ ( ) ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ဤဥပေဒအရ လူမဲွမှုခင်ဵ စတငေ်ဆာင်ရွ ်ရန် 

ေတာင်ဵ ဆိုပိုငခ်ွငဴ် အခွငဴ်အေရဵ သုိ္ဓမဟုတ် ယင်ဵ လူမဲွမှုခင်ဵတွင် ေတာင်ဵ ဆိုမှုတင်သွင်ဵ နိုင်သည်ဴ 

အခွငဴ်အေရဵ ို မထခိို ်ေစရ။ 

  နုိင်ငဳခခာဵလူမွမဲှုခင်ဵ ုိ အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵအေပ္ဒ ေပဵအပ်သည်ဴသ ်သာခွင်ဴ 

၃၈၉။ ( ) နိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ ို အသိအမှတ်ခပုသညဴ်အခါ နိုငင်ခဳခာဵအဓိ  လူမဲွမှုခင်ဵ တွင်ခဖစ်ေစ၊ 

နိုငင်ခဳခာဵအဓ ိမဟုတ်သည်ဴ လူမွဲမှုခင်ဵတွငခ်ဖစ်ေစ မမီစာဵ၏ပစ္စည်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီရှင်မျောဵ၏ 

အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို  ာ ွယ်ရန်လိုအပ်လျှင် နိုငင်ဳခခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ 

တရာဵရုဳဵသည် ေအာ ်ပါ သ ်သာခွငဴ်မျောဵအပါအဝင် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ သ ်သာခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ် ို 

ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၃၈၈ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) အရ ဆိုင်ဵငဳဴထာဵခခင်ဵ မရိှေသဵလျှင် မမီစာဵ၏ ပစ္စည်ဵ၊ 

အခွငဴ် အေရဵ၊ တာဝန်၊ တာဝန်ရှိမှုမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အခခာဵအေရဵယူေဆာငရ်ွ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် 

လူမဲွမှုခင်ဵစတင် စွဲဆိုခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၃၈၈ ပုဒ်မခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၂) အရ ဆိုင်ဵငဳဴထာဵခခင်ဵ မရိှေသဵသည်ဴ မမီစာဵ၏ 

ပစ္စည်ဵအေပ္ဒတွင် အတည်ခပုေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ ို ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ ၊ 



  (၃) ပုဒ်မ ၃၈၈ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၃) အရ ရပ်ဆိုင်ဵ ထာဵခခင်ဵ  မရိှေသဵသည်ဴ မမီစာဵ၏ 

ပစ္စည်ဵတစ်ခုခု ို လွှေဲခပာင်ဵ ခခင်ဵ၊ ေ  ဵမမီတာဝန်ခဖစ်ေစခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵခဖငဴ် 

စီမဳခန့်ခွဲခခင်ဵ  ို ရပ်ဆိုင်ဵခခင်ဵ ၊ 

  (၄) သ ်ေသစစ်ေမဵရန်နှင်ဴ သ ်ေသခဳချေ ်ရယူရန် ခွငဴ်ခပုေပဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် မမီစာဵ၏ ပစ္စည်ဵမျောဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵ၊ အခွငဴ်အေရဵမျောဵ၊ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ အချေ ်အလ ်မျောဵ 

လွဲှေခပာင်ဵ  ေပဵအပ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၅) နိုငင်ဳေတာ်အတွင်ဵ ရိှ မမီစာဵပိုငပ်စ္စည်ဵအာဵလုဳဵ ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ 

စီမဳခန့်ခွဲရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေရာင်ဵချေရန် တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ေသာ အခခာဵသူ သုိ္ဓမဟုတ် 

နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်ထဳ အပ်နှဳခခင်ဵ ၊ 

  (၆) ပုဒ်မ ၃၈၇ ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) အရ ခွငဴ်ခပုထာဵသည်ဴ ဆိုင်ဵငဳဴ ာလ ို တိုဵခမှငဴ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၇) နိုငင်ေဳတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒမျောဵအရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူ  ေဆာငရွ် ်နိုင်သည်ဴ 

ေနာ ်ဆ ်တွဲသ ်သာခွငဴ် ို ေပဵခခင်ဵ ။ 

 (ခ) နိုင်ငခဳခာဵအဓိ လူမွဲမှုခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် နိုငင်ခဳခာဵအဓ ိမဟုတ်သည်ဴ လူမဲွမှုခင်ဵအာဵ 

အသိအမှတ်ခပုသည်ဴ အခါတွင် တရာဵရုဳဵသည် နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵရိှ မမီရှင်မျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို 

လုေဳလာ ်စွာ အ ာအ ွယ်ေပဵထာဵသည်ဟု ေ ျေနပ်ပါ  နိုငင်ဳခခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်၏ 

ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵရိှ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

 ိုခဖစ်ေစ စီမဳခန့်ခွဲရန် တရာဵရုဳဵမှ ခန့်အပ်ေသာ အခခာဵသူ သုိ္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်ထဳ 

အပ်နှဳနိုင်သည်။ 

 (ဂ) နိုင်ငခဳခာဵအဓိ မဟုတ်သည်ဴ လူမဲွမှုခင်ဵ ၏  ိုယ်စာဵလှယ်အာဵ ဤပုဒမ်အရ သ ်သာခွငဴ် 

ေပဵရာတွင် ထိလုူမွဲမှုခင်ဵ တွင် ဤဥပေဒအရ စီမဳခန့်ခွဲသငဴ်ေသာ လူမဲွပိုငပ်စ္စည်ဵစာရင်ဵ နှငဴ် 

ဆ ်စပ်ေနသည်ဴ သ ်သာခွငဴ် ခဖစ်ေ  ာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ထိမုှုခင်ဵတွင် လိအုပ်သည်ဴ 

အချေ ်အလ ်မျောဵ ို စမီဳခန့်ခွဲသငဴ်ေ  ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ  ေ ျေနပ်ရမည်။ 

  မမီရှင်မျောဵနှင်ဴ အခခာဵအ ျေ ို ဵသ ်ဆုိင်သူမျောဵအာဵ  ာ ွယ်ခခင်ဵ 

၃၉၀။ ( ) ပုဒ်မ ၃၈၇ သုိ္ဓမဟုတ် ၃၈၉ အရ သ ်သာခွငဴ်ေပဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ခငင်ဵဆိုခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရသ ်သာခွငဴ် ို ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ ခပုရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် 

မမီစာဵအပါအဝင် မမီရှငမ်ျောဵနှင်ဴ အခခာဵအ ျေ ို ဵသ ်ဆိုင်သူမျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို လုေဳလာ ်စွာ 

 ာ ွယ်ေပဵထာဵမပီဵခဖစ် ေ  ာင်ဵ  ေ ျေနပ်ရမည်။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၃၈၇ သုိ္ဓမဟုတ် ၃၈၉ အရ သ ်သာခွငဴ်တစ်ရပ်ရပ် ို ခွငဴ်ခပုရာတွင် တရာဵရုဳဵ  

သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵ ို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒ်မ ၃၈၇ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ေပဵအပ်ထာဵသည်ဴ သ ်သာခွငဴ်အရ အ ျေ ို ဵထိခို ်သူ 

သုိ္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵ၏ ဆင်ခခင်တုဳ 



တရာဵအရခဖစ်ေစ တရာဵရုဳဵ သည် အဆိပုါသ ်သာခွငဴ ်ို ေခပာင်ဵလဲနိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် 

ရပ်စဲနိုင်သည်။ 

  မမီရှင်မျောဵ၏ အ ျေ ို ဵနစ်နာပျေ ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုခဖစ်ေစမည်ဴ ေဆာင်ရွ ်ချေ ်မျောဵ ုိ ေရှာင်ရှာဵရန် ေဆာင်ရွ ် 

မှုမျောဵ 

၃၉၁။ ( ) နိုငင်ဳခခာဵလူမွဲမှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုသည်ဴအခါ မမီရှငမ်ျောဵ၏ အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵမျောဵ ို ထိခို ် 

နစ်နာေစေသာ ခပုလုပ်မှုမျောဵအာဵ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှုမရှိေစရန် သုိ္ဓမဟုတ် ေရှာင်ရှာဵရန် 

ဤဥပေဒအရ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူရရိှနိုင်ေသာ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ခွငဴ်မျောဵ ို 

နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်   ရရိှေစရမည်။ 

 (ခ) နိုင်ငခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵတစ်ရပ်သည် နိုငင်ဳခခာဵအဓိ မဟုတ်သညဴ် လူမဲွမှုခင်ဵခဖစ်သညဴ် ိစ္စတွင် 

အေရဵယူ ေဆာင်ရွ ်ချေ ်တစ်ရပ်သည် ဤဥပေဒအရ နိုငင်ခဳခာဵအဓ ိမဟုတ်သည်ဴ လူမဲွမှုခင်ဵ ၌ 

စီမဳခန့်ခွဲရမည်ဴ လူမဲွ ပိုင်ပစ္စည်ဵနှငဴ်ဆ ်စပ်ေနေ  ာင်ဵ  တရာဵရုဳဵ  ေ ျေနပ်ရမည်။ 

  နုိင်ငဳေတာ်အတွင်ဵရိှ လူမဲွမှုခင်ဵတွင် နုိင်ငဳခခာဵ ုိယ်စာဵလှယ်  ဝင်ေရာ ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ 

၃၉၂။ နိုငင်ခဳခာဵလူမွမဲှုခင်ဵ ို အသိအမှတ်ခပုသည်ဴအခါ ဤဥပေဒပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်  ို ်ညီပါ  

နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်သည် မမီစာဵ  အမှုသည်အခဖစ်ပါဝင်သည်ဴ မည်သည်ဴလူမဲွမှုခင်ဵတွင်မဆို ပါဝင် 

ေဆာငရ်ွ ်နိုင်သည်။ 

အခန်ဵ (၅) 

နုိင်ငဳခခာဵတရာဵရဳုဵမျောဵ၊ နုိင်ငဳခခာဵ ုိယ်စာဵလှယ်မျောဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ 

  နုိင်ငဳခခာဵတရာဵရဳုဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် နုိင်ငဳခခာဵ ုိယ်စာဵလှယ်မျောဵနှင်ဴ နုိင်ငဳေတာ်ရိှ တရာဵရဳုဵတုိ္ဓ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵနှင်ဴ တုိ ်ရုိ ်ဆ ်သွယ်ခခင်ဵ 

၃၉၃။ ( ) ပုဒ်မ ၃၇၀ တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ ိစ္စမျောဵ၌ နိုငင်ဳေတာ်ရှိတရာဵရုဳဵသည် နိုင်ငခဳခာဵတရာဵရုဳဵမျောဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် တတ်နိုင်သမျှ တို ်ရို ်ခဖစ်ေစ သုိ္ဓမဟုတ် 

မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴ လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူမှတစ်ဆငဴ်ခဖစ်ေစ 

ဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

 (ခ) နိုင်ငေဳတာ်ရှိတရာဵရုဳဵသည် နိုငင်ခဳခာဵတရာဵရုဳဵ သုိ္ဓမဟုတ် နိုငင်ခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်နှငဴ် တို ်ရို ် 

ဆ ်သွယ်ခွငဴ်ရိှသ ဲဴသုိ္ဓ လိအုပ်သည်ဴအ ူအညီနှငဴ် သတင်ဵအချေ ်မျောဵ ို ေတာင်ဵ ခဳပိငုခ်ွငဴ်ရှိသည်။ 

  မှတ်ပဳုတင်ထာဵသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵဆုိင်ရာ  ျွမ်ဵ ျေင်သူနှင်ဴ နုိင်ငဳခခာဵတရာဵရဳုဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် နုိင်ငဳခခာဵ 

 ုိယ်စာဵလှယ်မျောဵအ  ာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵနှင်ဴ တုိ ်ရုိ ်ဆ ်သွယ်ခခင်ဵ 

၃၉၄။ ( ) ပုဒ်မ ၃၇၀ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ိစ္စမျောဵတွင် မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူသည် တရာဵရုဳဵ၏ က ီဵ  ပ်မှုခဖငဴ် ယင်ဵ ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵေဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

နိုငင်ခဳခာဵ တရာဵရုဳဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် တတ်နိုင်သမျှ တို ်ရို ်ပူဵေပါင်ဵ  

ေဆာငရ်ွ ် ရမည်။ 



 (ခ) ပုဒ်မ ၃၇၀ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ိစ္စမျောဵ၌ မှတ်ပုဳတင်ထာဵသည်ဴ လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူသည် တရာဵရုဳဵ၏က ီဵ  ပ်မှုခဖင်ဴ ယင်ဵ ၏လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵေဆာင်ရွ ်ရာတွင် 

နိုငင်ခဳခာဵ တရာဵရုဳဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် နိုင်ငခဳခာဵ ိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှငဴ် ဆ ်သွယ်ေဆာင်ရွ ်ခွငဴ်ရိှသည်။ 

  ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်မှုနည်ဵလမ်ဵမျောဵ 

၃၉၅။ ပုဒ်မ ၃၉၃ နှငဴ ်ပုဒ်မ ၃၉၄ တွင် ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴပူဵ ေပါင်ဵ ေဆာငရွ် ်မှု ို 

ေအာ ်ပါသငဴ်ေလျော်ေသာ နည်ဵ လမ်ဵတစ်ခုခုခဖငဴ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ေစနိုငသ်ည်- 

 ( ) လူပုဂ္ဂိုလ် သုိ္ဓမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵအာဵ တရာဵရုဳဵ၏ ညွှန်  ာဵချေ ်နှငဴအ်ညီ ေဆာငရ်ွ ်ေစရန် 

ခန့်အပ် ခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) တရာဵရုဳဵ  သငဴ်ေလျော်သည်ဟု ယူဆသည်ဴ နည်ဵ လမ်ဵမျောဵခဖငဴ် အချေ ်အလ ်မျောဵ ို ဆ ်သွယ် 

ေခပာ  ာဵခခင်ဵ၊ 

 (ဂ) မမီစာဵပိုငပ်စ္စည်ဵမျောဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ ိစ္စမျောဵ ို စီမဳခန့်ခွဲရာတွင်လည်ဵေ ာင်ဵ ၊ 

က ီဵ  ပ်ရာတွင်လည်ဵ ေ ာင်ဵ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) လူမွဲမှုခင်ဵမျောဵတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ရာ၌ တရာဵရုဳဵမျောဵအ  ာဵ သေဘာတူညီချေ ်ခဖင်ဴ 

အတညခ်ပု ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အေ ာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ ၊ 

 (င) မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒတွင် တစ်မပိုင်တည်ဵေဆာငရွ် ်ေနသည်ဴ လူမဲွမှုခင်ဵမျောဵ၌ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ 

 (စ) ခပည်ေထာငစ်ုတရာဵသူက ီဵချေုပ်  အခါအာဵေလျော်စွာ သတ်မှတ်သည်ဴနည်ဵ လမ်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ 

ပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ။ 

အခန်ဵ (၆) 

တစ်မပိုင်တည်ဵ ေဆာင်ရွ ်ေနသည်ဴ လူမဲွမှုခင်ဵမျောဵ 

  နုိင်ငဳခခာဵအဓိ လူမွမဲှုခင်ဵ ုိ အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ ် ဤဥပေဒအရ လူမဲွမှုခင်ဵစတင်ခခင်ဵ 

၃၉၆။ နိုငင်ဳခခာဵအဓိ လူမဲွမှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ ် နိုင်ငေဳတာ်အတွင်ဵ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵရှိမှ 

သာလျှင် ဤဥပေဒအရ မှုခင်ဵ ို စတငေ်ဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ လူမွဲမှုခင်ဵ သည် 

နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ ရှိသည်ဴ မမီစာဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွငသ်ာ သ ်ေရာ ်ေစရမည်။ သုိ္ဓရာတွင် 

ဤဥပေဒအရ လူမဲွမှုခင်ဵ အေပ္ဒတွင် စီမဳခန့်ခွဲရမည်ဴ မမီစာဵပိုင် အခခာဵပစ္စည်ဵမျောဵအေပ္ဒတွင် ပုဒ်မ ၃၉၃၊ 

၃၉၄ နှငဴ ်၃၉၅ တို္ဓအရ ပူဵေပါင်ဵ ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွ ်ရန် လိုအပ်သည်ဴ အတိုင်ဵ အတာထိသာ 

သ ်ေရာ ်ေစရမည်။ 

  ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွ ်သည်ဴလူမွမဲှုခင်ဵနှင်ဴ နုိင်ငဳခခာဵလူမဲွမှုခင်ဵအ  ာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ 

၃၉၇။ မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒ ဤဥပေဒအရ လူမဲွမှုခင်ဵနှငဴ် နိုငင်ဳခခာဵလူမွမဲှုခင်ဵတို္ဓ တစ်မပိုင်တည်ဵ 

ေဆာငရ်ွ ်ေနလျှင် ေအာ ်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို လိ ု်နာလျေ ် တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မ ၃၉၃၊ ၃၉၄ နှငဴ် 

၃၉၅ တို္ဓအရ ပူဵေပါင်ဵညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ ်ရမည်- 



 ( ) နိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵသည်ဴအချေနိ်တွင် 

နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ ၌ လူမဲွမှုခင်ဵအာဵ စစ်ေဆဵေဆာငရွ် ်ေနပါ - 

  (၁) ပုဒ်မ ၃၈၇ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ေပဵအပ်သည်ဴ သ ်သာခွငဴ်သည် နိုင်ငေဳတာ်အတွင်ဵရိှ 

လူမဲွမှုခင်ဵ နှငဴ် မဆန့် ျေငေ်စရ၊ 

  (၂) နိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ အာဵ နိုငင်ဳေတာ်အတွင်ဵ  နိုငင်ခဳခာဵအဓ ိလူမဲွမှုခင်ဵ အခဖစ် 

အသိအမှတ်ခပုပါ  ပုဒ်မ ၃၈၈ နှငဴ် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

 (ခ) နိုင်ငခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ ို အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ ် သုိ္ဓမဟုတ် အသိအမှတ်ခပုရန် 

ေလျှာ ်ထာဵမပီဵေနာ ် နိုငင်ေဳတာ်အတွင်ဵ ၌ လူမဲွမှုခင်ဵ ို စတငစ်ွဲဆိုလျှင်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၃၈၇ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ခွငဴ်ခပုခဲဴသည်ဴသ ်သာခွငဴ်အာဵ ခပန်လည်သဳုဵသပ်ရမည်။ 

ယင်ဵ  သ ်သာခွငဴ်သည် နိုငင်ေဳတာ်ရိှ လူမဲွမှုခင်ဵ နှငဴ်  ို ်ညီမှုမရိှလျှင် လိုအပ်သလို ခပငဆ်ငခ်ခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ ခပုရမည်၊ 

  (၂) နိုငင်ခဳခာဵလူမွဲမှုခင်ဵ သည် နိုင်ငခဳခာဵအဓိ  လူမဲွမှုခင်ဵခဖစ်မပီဵ နိုငင်ေဳတာ်ရိှ လူမဲွမှုခင်ဵ နှင်ဴ 

 ို ်ညီမှု မရိှလျှင် ပုဒ်မ ၃၈၈ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ ဆိုင်ဵငဳဴခခင်ဵ နှင်ဴ ရပ်ဆိုင်ဵ ခခင်ဵအာဵ ပုဒ်မ ၃၈၈ 

ပုဒမ်ခွဲ (ခ) နှငဴအ်ညီ ေခပာင်ဵ လဲခခင်ဵနှင်ဴ ရပ်စဲခခင်ဵ ခပုလုပ်ရမည်။ 

 (ဂ) နိုင်ငခဳခာဵအဓိ  မဟုတ်သည်ဴ လူမဲွမှုခင်ဵ ၏  ိုယ်စာဵလှယ်အာဵ ဤဥပေဒအရ သ ်သာခွငဴ် 

ေပဵခခင်ဵ ၊ ယင်ဵ သ ်သာခွငဴ်အာဵ တိုဵချေဲ့ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ ခပုရာတွင် ထိလုူမွဲမှုခင်ဵ ၌ 

ဤဥပေဒအရ စီမဳခန့်ခွဲသင်ဴေသာ လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵနှငဴ် ဆ ်စပ်ေနသည်ဴ 

သ ်သာခွငဴ်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ထိမုှုခင်ဵ တွင် လိအုပ်သည်ဴအချေ ်အလ ်မျောဵ ို 

စီမဳခန့်ခွဲသငဴ်ေ  ာင်ဵ တရာဵရုဳဵ  ေ ျေနပ်ရမည်။ 

  တစ်ခုထ ်ပုိေသာ နုိင်ငဳခခာဵလူမဲွမှုခင်ဵမျောဵတွင် ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ 

၃၉၈။ ပုဒ်မ ၃၇၀ တွင် ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ိစ္စမျောဵ၌ မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒတွင် နိုငင်ခဳခာဵလူမွမဲှုခင်ဵ 

တစ်ခုထ ပ်ို၍ စွဲဆိုေဆာငရွ် ်လျှင် ေအာ ်ပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို လိ ု်နာလျေ ် တရာဵရုဳဵသည် 

ပုဒ်မ ၃၉၃၊ ၃၉၄၊ ၃၉၅ နှငဴ် ၃၉၆ အရ ပူဵေပါင်ဵညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွ ်ရမည်- 

 ( ) နိုငင်ခဳခာဵအဓိ လူမွဲမှုခင်ဵ ို အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ ် နိုငင်ခဳခာဵအဓိ မဟုတ်သညဴ် 

လူမဲွမှုခင်ဵ၏  ိုယ်စာဵလှယ် ို ပုဒ်မ ၃၈၇ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ေပဵသည်ဴ သ ်သာခွငဴ်သည် 

နိုငင်ခဳခာဵအဓ ိလူမဲွ မှုခင်ဵနှငဴ် မဆန့် ျေငေ်စရ၊ 

 (ခ) နိုင်ငခဳခာဵအဓိ မဟုတ်သညဴ် လူမဲွမှုခင်ဵ  ို အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ ် သုိ္ဓမဟုတ် ထိုလူမဲွမှုခင်ဵ အာဵ 

အသိအမှတ်ခပုရန် ေလျှာ ်ထာဵမပီဵေနာ ် နိုငင်ဳခခာဵအဓိ လူမဲွမှုခင်ဵ ို အသိအမှတ်ခပုလျှင် ပုဒ်မ 

၃၈၇ သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ ခွငဴ်ခပုခဲဴသည်ဴ သ ်သာခွငဴ်အာဵ ခပန်လည်သဳုဵသပ်ရမည်။ 

ယင်ဵ သ ်သာခွငဴ်သည် နိုငင်ခဳခာဵအဓ ိလူမဲွမှုခင်ဵ နှင်ဴ  ို ်ညီမှုမရိှလျှင် လိအုပ်သလို ခပငဆ်င်ခခင်ဵ 

သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ ခပုရမည်၊ 



 (ဂ) နိုင်ငခဳခာဵအဓိ မဟုတ်သညဴ် လူမဲွမှုခင်ဵ တစ်ရပ်အာဵ အသိအမှတ်ခပုမပီဵေနာ ် အခခာဵနိုင်ငခဳခာဵ 

အဓ ိမဟုတ်သညဴ် လူမဲွမှုခင်ဵအာဵ ထပမ်ဳအသိအမှတ်ခပုခဲဴလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵ လူမွဲမှုခင်ဵ မျောဵ၌ 

ညိှနှိုင်ဵ  ေဆာင်ရွ ်ေပဵရန်အလို္ဓငှာ သ ်သာခွငဴ်ေပဵအပ်ခခင်ဵ၊ ယင်ဵ သ ်သာခွငဴ်အာဵ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်စဲခခင်ဵ ခပုနိုငသ်ည်။ 

  နုိင်ငဳခခာဵအဓိ လူမွမဲှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ ုိ အေခခခဳ၍ ေ  ဵမမီမေပဵဆပ်နုိင်ဟု မှတ်ယူခခင်ဵ 

၃၉၉။ ဆန့် ျေင် ွဲလွဲသည်ဴ သ ်ေသခဳအေထာ ်အထာဵမရှိပါ  ဤဥပေဒအရ မှုခင်ဵတစ်ရပ်အာဵ 

စတငရ်န်အလုိ္ဓငှာ နိုငင်ခဳခာဵအဓိ လူမဲွမှုခင်ဵအာဵ အသိအမှတ်ခပုခခင်ဵ သည် မမီစာဵသည် ေ  ဵမမီ 

မေပဵဆပ်နိုင်သူဟု သ ်ေသထငရှ်ာဵမပီဵ ခဖစ်ေစရမည်။ 

  တစ်မပိုင်တည်ဵစဲွဆုိေဆာငရွ် ်ေနသည်ဴ လူမွမဲှုခင်ဵမျောဵတွင် ေငေွပဵေချေခခင်ဵနည်ဵလမ်ဵ 

၄၀၀။ အာမခဳထာဵရှေိသာ ေတာင်ဵ ခဳပိငုခ်ွငဴ်နှငဴ် ပစ္စည်ဵအေပ္ဒ ေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ် ို မထခိို ်ေစဘဲ နိုင်ငခဳခာဵ 

တိုင်ဵခပည်တစ်ခပည်၏ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာဥပေဒအရ မမီစာဵတစ်ဦဵတည်ဵအေပ္ဒတွင် စွဲဆိုသည်ဴ 

လူမဲွမှုခင်ဵမမီရှင်သည် အခခာဵေသာ ဦဵစာဵေပဵအဆင်ဴတူညီသညဴ် မမီရှငမ်ျောဵထ ် အချေ ို ဵအစာဵအရ 

ပို၍ေငွလ ်ခဳရရိှမပီဵ ခဖစ်လျှင် ထိမုမီစာဵနှငဴ်ပတ်သ ်သည်ဴ နိုငင်ေဳတာ်တွင် စွဲဆိုသည်ဴ လူမဲွမှုခင်ဵတွင် 

တူညီေသာ ေတာင်ဵ ဆိုခွငဴ် အတွ ် ထပမ်ဳေတာင်ဵဆိုပိုင်ခွငဴ်မရိှေစရ။ 

အပုိင်ဵ (၁၁) 

အေထွေထွခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

အခန်ဵ (၁) 

စီရငပုိ်င်ခွင်ဴမျောဵ 

  တရာဵရဳုဵမျောဵ၏ စီရင်ပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၄၀၁။ ဤဥပေဒအရ စီရင်ပိငု်ခွငဴ်အာဏာရှိေသာတရာဵရုဳဵသည် တိုင်ဵေဒသက ီဵတရာဵလွှတ်ေတာ် 

သုိ္ဓမဟုတ် ခပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ခဖစ်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် ခပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ်သည် 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵ တစ်ရုဳဵရုဳဵသုိ္ဓ စီရင်ပိုငခ်ွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵ နိုင်သည်။ 

  ရဲအေရဵမပုိင်သည်ဴအမှုမျောဵ 

၄၀၂။ ဤဥပေဒပါ ရာဇဝတ်မှုအာဵလုဳဵ သည် ရဲအေရဵယူပိုင်ခွငဴ်မရိှေသာ အမှုမျောဵခဖစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်။ 

  အယူခဳမှုမျောဵနှင်ဴ အယူခဳရန်အတွ ် စီရင်ပုိင်ခွင်ဴ 

၄၀၃။ ( ) ဤဥပေဒအရ ချေမှတ်ေသာ တရာဵရုဳဵ၏ အမိန့်တစ်ရပ်ေ  ာငဴ် နစ်နာသူသည် ထိုအမိန့် ို 

လ ်ခဳရရိှမပီဵေနာ ် အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၃၀ ရ ်အတွင်ဵ သ ်ဆိုင်ရာစီရင်ပိုင်ခွငဴ်ရှိ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

အယူခဳ ဝငေ်ရာ ်နိုငသ်ည်။ 

 (ခ) သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ာလအတွင်ဵ အယူခဳတငသွ်င်ဵ ရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ မှာ လုေဳလာ ်ေသာ 

အေ  ာင်ဵ ရိှသည်ဟု ယဳု  ညပ်ါ  သ ်ဆိုငရ်ာတရာဵရုဳဵသည် အယူခဳေလျှာ ်လွှာအာဵ 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ာလ ေ ျော်လွန်၍ တင်သွင်ဵ ခခင်ဵ ို လ ်ခဳနိုင်သည်။ သုိ္ဓရာတွင် 



ထပမ်ဳခွငဴ်ခပုေသာ ာလသည် ေနာ ်ထပ် အလုပ်လုပ် ိုင်ရ ် ၃၀ 

ရ ်ထ ်ေ ျော်လွန်ခခင်ဵမရှိေစရ။ 

အခန်ဵ (၂) 

မှုခင်ဵမျောဵေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ 

  အချေ ို ့ေသာမှုခင်ဵ  ိစ္စမျောဵတွင် တရာဵရဳုဵ  သ ်သာခွင်ဴေပဵအပ်နုိင်သည်ဴ အခွင်ဴအာဏာ 

၄၀၄။ ( ) ဤဥပေဒအရ တာဝန်ရှိမှုတစ်ရပ်ရပ်နှငဴစ်ပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ  ိစ္စရပ်အပါအဝင် ေပါ္ဓေလျောဴမှု၊ 

ပျေ ် ွ ်မှု၊ ဆန့် ျေင်ေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵ၊ ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှင်ဴသ ်ဆိုင်သည်ဴ 

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ အေပ္ဒ ေဆာငရ်ွ ်ေပဵရမည်ဴ တာဝန် ို ချေ ို ဵေဖာ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ယဳု  ည်အပ်နှဳေရဵ 

ေဖာ ်ဖျေ ်မှုမျောဵ အတွ ် စွဲဆိုေဆာငရွ် ်သည်ဴမှုခင်ဵ ိစ္စရပ်မျောဵတွင် အဆိပုါ ိစ္စရပ်မျောဵ ို 

  ာဵနာသည်ဴတရာဵရုဳဵ၌ ထိပုုဂ္ဂိုလ်သည် ေပါ္ဓေလျောဴမှု၊ ပျေ ် ွ ်မှု၊ ဆန့် ျေငေ်ဆာငရွ် ်မှု၊ 

ေဆာငရ်ွ ်ေပဵရမည်ဴတာဝန်အာဵ ချေ ို ဵေဖာ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် 

ယဳု  ည်အပ်နှဳေရဵေဖာ ်ဖျေ ်မှုမျောဵအတွ ် တာဝန်ရှိေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်ရှိ နိုငေ်  ာင်ဵ ၊ 

သုိ္ဓေသာ် ၎င်ဵအာဵ ခန့်အပ်ခခင်ဵနှင်ဴ သ ်ဆိုင်သည်ဴ  ိစ္စရပ်အပါအဝင် မှုခင်ဵ ိစ္စရပ်အာဵလုဳဵ  တွင် 

သေဘာရိုဵခဖငဴ် ေလျော် န်သငဴ်ခမတ်သညဴ်အတိုင်ဵ  ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴေ  ာင်ဵ ၊ ေပါ္ဓေလျောဴမှု၊ ပျေ ် ွ ်မှု၊ 

ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်မှု၊ ေဆာငရ်ွ ်ေပဵရမည်ဴ တာဝန်အာဵ ချေ ို ဵေဖာ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ယဳု  ည်အပ်နှဳေရဵ 

ေဖာ ်ဖျေ ်မှုမျောဵအတွ ် ၎င်ဵအေပ္ဒတွင် မျှတစွာ စီရင်ေဆာင်ရွ ် သငဴ်ေ  ာင်ဵ  ေတွ့ရှရိလျှင် ယင်ဵ  

တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵခဖငဴ် ထိပုုဂ္ဂိုလ်အာဵ၎င်ဵ၏ တာဝန်ရှိမှုမှ 

အာဵလုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ သ ်သာခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။ 

 (ခ) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် ဤဥပေဒအရ တာဝန်ရှိမှု 

တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ  ိစ္စရပ်အပါအဝင် ေပါ္ဓေလျောဴမှု၊ ပျေ ် ွ ်မှု၊ ဆန့် ျေငေ်ဆာင်ရွ ်မှု၊ 

ေဆာငရ်ွ ်ေပဵရမည်ဴတာဝန်အာဵ ချေ ို ဵေဖာ ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် 

ယဳု  ည်အပ်နှဳေရဵေဖာ ်ဖျေ ်မှုမျောဵအတွ ် ၎င်ဵအေပ္ဒတွင် မှုခင်ဵတစ်ရပ်ရပ် ို စွဲဆိုမည်ဟု 

ယဳု  ည်ရန် အေ  ာင်ဵ ရိှလျှင် ထိသူုသည် သ ်သာခွငဴ် ို ရရိှရန်အတွ ် တရာဵရုဳဵသို္ဓ 

တငခ်ပေတာင်ဵ ခဳနိုင်သည်။ အဆိပုါေလျှာ ်ထာဵမှု ို လ ်ခဳရရိှသည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် အ ယ်၍ 

ထိေုပါ္ဓေလျောဴမှု၊ ပျေ ် ွ ်မှု၊ ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်မှု၊ ေဆာင်ရွ ်ေပဵရမည်ဴတာဝန် အာဵ ချေ ို ဵေဖာ ်မှု 

သုိ္ဓမဟုတ် ယဳု  ည်အပ်နှဳေရဵ ေဖာ ်ဖျေ ်မှုမျောဵအတွ ် ထိသူုအေပ္ဒ စွဲဆိုမှုမျောဵတွင် ဤပုဒမ်ပါ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ သ ်သာခွငဴ် ို ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ဤပုဒ်မပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵမှာ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵခဖစ်သည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီ၏ ဒါရိ ု်တာမျောဵ၊ 

  (၂)  ုမ္ပဏီ၏ အခခာဵအရာရိှမျောဵ၊ 

  (၃) လူမွဲ၊ 

  (၄)  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် လူမဲွပိုင်ပစ္စည်ဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ခန့်ထာဵေသာ ပစ္စည်ဵထိန်ဵတစ်ဦဵဦဵ၊ 



  (၅) ဤဥပေဒအရ တာဝန်မျောဵ ို ထမ်ဵ ေဆာင်ရန် ခန့်အပ်ထာဵေသာ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

 ျွမ်ဵ ျေင်သူ တစ်ဦဵဦဵ။ 

  တရာဵစဲွဆုိရန်အတွ ်  ာလစည်ဵ မ်ဵသတ်အချေန်ိ 

၄၀၅။ အခခာဵသ ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သုိ္ဓပင်ပါရိှေစ ာမူ ဤဥပေဒအရ  ျေူဵလွန်သည်ဴ 

အမှုမျောဵ ို  ျေူဵလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခဳရေသာ ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ် ွ ်မှု စတင်သညဴ်ေန့မှ 

ေခခာ ်နှစ် အတွင်ဵ တရာဵစွဲဆိုရမည်။ 

  ဒဏ်ေ  ဵေငေွပဵေဆာင်ေစရန် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ 

၄၀၆။ ( )  ုမ္ပဏီတစ်ခုနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ ဤဥပေဒပါ  ျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ်ရပ်အတွ ် ဒဏေ်  ဵေငွ ို 

အတိအလင်ဵသတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵမပီဵ ထိ ုျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ် တစ်နည်ဵအာဵခဖင်ဴ ေနာငတ်ွင် ဤပုဒ်မ၌ 

သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ  ျေူဵလွန်မှုဟုေခ္ဒတွင်မည်ဴ  ျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ် ို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵ  

 ျေူဵလွန်ခဲဴသည်ဟု မှတ်ပုဳတင်အရာရိှ  ယဳု  ည်ရန် အေ  ာင်ဵ ရှိလျှင် ၎င်ဵသည်  ျေူဵလွန်သူအာဵ 

ေအာ ်ပါအချေ ်အလ ်မျောဵပါဝငေ်သာ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ ို သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴပုဳစဳနှငဴ်အညီ 

ေပဵပို္ဓနိုင် သည်- 

  (၁) သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ  ျေူဵလွန်မှုနှငဴ် သ ်ဆိုင်ေသာ အချေ ်အလ ်မျောဵနှငဴ်တ ွ စွပ်စွဲ 

ေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၂) သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ  ျေူဵလွန်မှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှ  

ဆုဳဵခဖတ်သတ်မှတ်သညဴ် ဒဏေ်  ဵေငွပမာဏ ေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၃) ထိဒုဏ်ေ  ဵေငွ ို ၂၁ ရ ်အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  ေဖာ်ခပချေ ်၊ 

  (၄) နည်ဵ ဥပေဒမျောဵအရ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခခာဵအချေ ်အလ ်မျောဵ။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) သည် မှတ်ပုဳတင်အရာရှိအာဵ ေအာ ်ပါတို္ဓ ို ေဆာင်ရွ ်ရန် 

အခွငဴ်အာဏာအပ်နှင်ဵသည် ဟ ုမှတ်ယခူခင်ဵ မရိှေစရ- 

  (၁)  ျေူဵလွန်သူထဳသုိ္ဓ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ တစ်ေစာင်ထ ်ပိုမို၍ ေပဵပို္ဓခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၄၀၇ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်  ျေူဵလွန်မှုအတွ ် ပုဂ္ဂိုလ် 

တစ်ဦဵဦဵအေပ္ဒ တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ ်နိုင်ခခင်ဵမရိှလျှင် ထိ ုျေူဵလွန်မှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

 ျေူဵလွန်သူထဳ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာေပဵပို္ဓခခင်ဵ ။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာ ို လူ ိုယ်တိုငခ်ဖစ်ေစ၊ စာတို ်မှခဖစ်ေစ၊ 

အလီ ်ထေရာနစ် နည်ဵ လမ်ဵခဖငဴ်ခဖစ်ေစ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳ ေပဵပို္ဓနိုင်သည်။ 

 (ဃ) ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် အေ  ာင်ဵအရာတစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ရန် ပျေ ် ွ ခ်ခင်ဵေ  ာငဴ် 

စွဲဆိုခဳရ သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵထဳသို္ဓ ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ  ာဵစာ တစ်ေစာင်ေပဵပို္ဓမပီဵေနာ ်- 

  (၁) ထိုသူသည် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ  ာလအတွင်ဵ ေဖာ်ခပထာဵေသာ 

ဒဏေ်  ဵေငွ ို မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိထဳ ေပဵသွင်ဵခဲဴသည်ဴအခပင် အဆိပုါခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် 



အေ  ာင်ဵ အရာတစ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ခဲဴပါ  ထိသူုအေပ္ဒ၌ ထိသုတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ 

 ျေူဵလွန်မှုအတွ ် တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵမခပုရ၊ 

  (၂)  ျေူဵလွန်သူသည် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်  ာလအတွင်ဵ  

ေဖာ်ခပထာဵေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ ို မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ ေပဵသွင်ဵ ခဲဴေသာ်လည်ဵ ထိခုပုလုပ်မှု 

သုိ္ဓမဟုတ် အေ  ာင်ဵ အရာ တစ်ရပ် ို ေဆာငရွ် ်ခဲဴခခင်ဵ မရှိလျှင် ထိသူုအေပ္ဒ၌ 

သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ  ျေူဵလွန်မှုအတွ ် တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ မခပုရ။ သုိ္ဓရာတွင် အဆိပုါခပုလုပ်မှု 

သုိ္ဓမဟုတ် အေ  ာင်ဵ အရာတစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ရန် တာဝန်သည် 

ဆ ်လ ်တည်ရိှေစရမည်၊ 

  (၃) အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ာလ  ုန်ဆုဳဵသည်အထိ  ျေူဵလွန်သူသည် 

ေဖာ်ခပ ထာဵေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ ို မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ ေပဵသွင်ဵ ခဲဴခခင်ဵမရိှလျှင် ထိသုူ  

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာရရိှ မပီဵေနာ ်မှ ထိခုပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် အေ  ာင်ဵ အရာတစ်ရပ်ရပ် ို 

ေဆာငရ်ွ ်ခဲဴေစ ာမူ ထိစုွပ်စွဲေဖာ်ခပထာဵေသာ  ျေူဵလွန်မှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ထိသူုအေပ္ဒတွင် 

တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ ခပုနိုင်သည်။ 

 (င) ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် အေ  ာင်ဵအရာတစ်ရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ရန် 

ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ နှင်ဴမသ ်ဆိုင်သည်ဴ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ  ျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ 

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳသုိ္ဓ ပုဒ်မခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာတစ်ေစာင်ေပဵပို္ဓမပီဵေနာ ်- 

  (၁)  ျေူဵလွန်သူသည် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ာလအတွင်ဵ  ေဖာ်ခပထာဵေသာ 

ဒဏေ်  ဵေငွ ို မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိထဳ ေပဵသွင်ဵလျှင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ  ျေူဵလွန်မှုနှငဴ် 

စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵစွဲဆိုခခင်ဵ မခပုရ၊ 

  (၂)  ျေူဵလွန်သူသည် အေ  ာင်ဵ  ာဵစာတွင် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ာလ  ုန်ဆုဳဵသည်အထိ 

ေဖာ်ခပ ထာဵေသာ ဒဏေ်  ဵေငွ ို မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳသို္ဓ ေပဵသွင်ဵ ခဲဴခခင်ဵမရိှလျှင် 

သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ  ျေူဵလွန်မှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ တရာဵစွဲဆိုနိုင်သည်။ 

 (စ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာအာဵ တစ်စုဳတစ်ဦဵထဳသုိ္ဓ ချေအပ်ခဲဴမပီဵေနာ ် ၎င်ဵမှ ထုိ 

အေ  ာင်ဵ  ာဵစာပါ သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသညဴ်  ျေူဵလွန်မှု ို  ျေူဵလွန်ခဲဴခခင်ဵ မရှေိ  ာင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် အေ  ာင်ဵ   ာဵစာပါ ဒဏေ်  ဵေငအွာဵ ေပဵေဆာင်ရန်တာဝန်မရိှေ  ာင်ဵ  

ခငင်ဵဆိုသည်ဴ ိစ္စတွင် ဤပုဒ်မပါ မည်သည်ဴအချေ ် မှ ထိပုုဂ္ဂိုလ်အေပ္ဒ အ ျေ ို ဵဆ ်အာဵခဖငဴ် 

မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ  စွဲဆိုနိုင်ေသာ တရာဵမမှု သုိ္ဓမဟုတ် ရာဇဝတ်မှုတစ်ရပ်ရပ်တွင် ခုခဳေချေပခွငဴ် ို 

တာဵခမစ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပုဒ်မ ၄၀၄၊ ၄၁၄ နှငဴ ်၄၁၅ တို္ဓအရ ထိသူုမှ ရရိှနိုင်ဖွယ်ရိှေသာ 

ရပိုင်ခွငဴတ်စ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အ ျေ ို ဵခဳစာဵခွင်ဴမျောဵ ေတာင်ဵ ဆိုခခင်ဵ ို တာဵခမစ်ခခင်ဵ  မရိှေစရ။ 

 (ဆ) သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ  ျေူဵလွန်မှုတစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤပုဒ်မအရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵထဳသို္ဓ 

ေပဵပို္ဓခဲဴေသာ အေ  ာင်ဵ   ာဵစာပါ ဒဏေ်  ဵေငွ ို ထိုသူ  ေပဵေချေခဲဴသည်ဆိုေသာ အချေ ်သည် 



ယင်ဵ  သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵသည်ဴ ျေူဵလွန်မှု ို  ျေူဵလွန်ေ  ာင်ဵ  စွပ်စွဲချေ ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

ထိုသူ၏ဝန်ခဳချေ ် တစ်ရပ်အခဖစ် မှတ်ယခူခင်ဵမရှိေစရ။ 

 (ဇ) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) နှငဴ ်ပုဒ်မခွဲ (င) ပုဒမ်ခွဲငယ် (၁) တို္ဓတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵ 

သည်ဴ  ျေူဵလွန်မှုမှအပ ဤပုဒ်မပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် 

တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ဤဥပေဒ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခခာဵသ ်ဆိုင်ရာဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို လိ ု်နာေဆာငရွ် ် ခခင်ဵ အာဵ 

ထိခို ်ေစခခင်ဵမရိှေစရ။ 

အခန်ဵ (၃) 

မမ ်ဟေ  ညာခခင်ဵမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵနှင်ဴ တာဵဝရမ်ဵမျောဵ 

  ဤအခန်ဵနှင်ဴ သ ်ဆုိင်ခခင်ဵ  

၄၀၇။ ဤဥပေဒတွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ခပထာဵေသာ ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် အေ  ာင်ဵအရာတစ်ရပ်ရပ် ို 

ေဆာငရ်ွ ်ရန် ပျေ ် ွ ်ခခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ အခွငဴ်အာဏာရိှသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှထဳ တရာဵမ 

ေ  ာင်ဵ အရ အေရဵယူေဆာင်ရွ ်ရန် လွှေဲခပာင်ဵ ေပဵသည်ဴ ိစ္စတွင် ဤအခန်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် 

သ ်ဆိုင်ေစရမည်။ 

  တာဝန်မျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ဆန့် ျေင်ေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵ ုိ မမ ်ဟေ  ညာခခင်ဵ 

၄၀၈။ ( ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ဤဥပေဒ၏ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို ဆန့် ျေငေ်ဆာင်ရွ ် 

ေ  ာင်ဵ  ယဳု  ည်လ ်ခဳနိုင်ေသာ အေ  ာင်ဵ ရင်ဵ မျောဵရှိသည်ဟု ေ ျေနပ်လျှင် တရာဵရုဳဵသည် ဤပုဒမ် 

အရ ဆန့် ျေငေ်ဆာငရွ် ်မှုတစ်ရပ်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  မမ ်ဟေ  ညာသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်မပီဵေနာ ် 

ေအာ ်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ိခုျေမှတ်နိုငသ်ည်- 

  (၁) ပုဒ်မ ၄၀၉ အရ မှတ်ပုတဳင်အရာရိှအာဵ ေလျော်ေ  ဵေပဵေဆာငေ်စရန်အမိန့်၊ 

  (၂) ပုဒ်မ ၄၁၀ အရ နစ်နာသူအာဵ ေလျော်ေ  ဵေပဵေစရန်အမိန့်။ 

 (ခ) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) အရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵရန် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ 

ေလျှာ ်ထာဵနိုင် သည်။ 

 (ဂ) မှတ်ပုဳတငအ်ရာရိှ  ပုဒမ်ခွဲ (ခ)အရ ေလျှာ ်ထာဵခဲဴခခင်ဵ မရိှလျှင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ 

အရာရိှ သုိ္ဓမဟုတ်လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူသည် နစ်နာသည်ဴ ုမ္ပဏီနှင်ဴ ယင်ဵ တွငပ်ါဝင် 

သူမျောဵနှင်ဴ မမီရှင်မျောဵအတွ ် ေလျော်ေ  ဵတစ်ရပ်ေပဵေစရန် ေလျှာ ်ထာဵေတာင်ဵ ဆိုနိုငသ်ည်။ 

 (ဃ) ပုဒ်မခွဲ ( ) အရ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵနိုင်ရန်အတွ ် တရာဵစွဲဆိုမှု ို ထိဆုန့် ျေင် 

ေဆာငရ်ွ ်မှုခပုလုပ်သည်ဴေန့မှ ေခခာ ်နှစ်ထ ်မပိေုသာ ာလအတွင်ဵ  စတငေ်ဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

  မှတ်ပဳုတင်အရာရိှသုိ္ဓ ေလျော်ေ  ဵေပဵေဆာင်ေစရန်အမိန့် 

၄၀၉။ ( ) မှတ်ပုဳတင်အရာရှိ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵတွင် တရာဵရုဳဵသည် 

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအာဵ  ျေပ်သိန်ဵတစ်ရာအထိ ေလျော်ေ  ဵေငွ ေပဵေဆာငေ်စရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 



  (၁) ထိုသူ၏ခပုလုပ်မှုသည် ပုဒ်မ ၄၀၈ အရ ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်မှုတစ်ရပ်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  မမ ်ဟ 

ေ  ညာသည်ဴ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ခဲဴသည်ဴအခပင၊် 

  (၂) ထိသူု၏ခပုလုပ်မှုသည်  ုမ္ပဏီနှငဴ် ယင်ဵ တွင်ပါဝင်သူမျောဵနှင်ဴ မမီရှင်မျောဵ၏အ ျေ ို ဵစီဵပွာဵ ို 

အက ီဵအ ျေယ်ထခိို ်နစ်နာေစခဲဴလျှင။် 

 (ခ) ထိေုလျော်ေ  ဵေငွသည် ခပည်ေထာငစ်ု၏ ိုယ်စာဵ မှတ်ပုဳတင်အရာရိှသုိ္ဓ ေပဵရမညဴ်တရာဵမေ  ဵမမီ 

ခဖစ်သည်။ အဆိပုါေလျော်ေ  ဵေငွ ို ေပဵေဆာငရ်န် ပျေ ် ွ ်လျှင် ဝငေ်ငွခွန်မေခပ  ျေန်ေငွ 

ခဖစ်ဘိသ ဲဴသို္ဓ မှတ်ပုဳတငအ်ရာရှိ  အရေ ာ ်ခဳရမည်။ 

  နစ်နာသူသုိ္ဓ ေလျော်ေ  ဵေပဵေဆာငေ်စရန်အမိန့် 

၄၁၀။ ( ) စာရင်ဵရှင်ဵ လင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ၏ ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ ေအာ ်ပါအေခခအေန 

မျောဵတွင်  ုမ္ပဏီ၏ နစ်နာမှုမျောဵအတွ ် တရာဵရုဳဵသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵအာဵ  ုမ္ပဏီသုိ္ဓ ေလျော်ေ  ဵ 

ေပဵေဆာငေ်စရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) ထိုသူ၏ခပုလုပ်မှုသည် ပုဒ်မ ၄၀၈ အရ ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်မှုတစ်ရပ်ခဖစ်ေ  ာင်ဵ  မမ ်ဟ 

ေ  ညာသည်ဴ အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်ခဲဴသည်ဴအခပင၊် 

  (၂) ထိသူု၏ခပုလုပ်မှုေ  ာငဴ် ထိခို ်နစ်နာမှုခဖစ်ေပ္ဒေစခဲဴလျှင။် 

 (ခ) အမိန့်တွင် ေပဵရမည်ဴေလျော်ေ  ဵေငွပမာဏ ို သတ်မှတ်ေဖာ်ခပရမည်။ 

 (ဂ) ေလျော်ေ  ဵေငေွပဵေစရန်အမိန့်တစ်ရပ် ချေမှတ်နိုင်ေရဵအတွ ်  ုမ္ပဏီမှ ထိခို ်နစ်နာခဲဴသည် 

မျောဵ ို စဉ်ဵ စာဵဆုဳဵခဖတ်ရာတွင် တရာဵရုဳဵသည် ထိ ုျေူဵလွန်မှု သုိ္ဓမဟုတ် ဆန့် ျေငေ်ဆာင်ရွ ်မှုမှ 

ထိုသူ ရရိှေသာ အ ျေ ို ဵအခမတ်မျောဵ ို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵနိုင်သည်။ 

 (ဃ) ေလျော်ေ  ဵေပဵေစရန်အမိန့် ို တရာဵရုဳဵမှချေမှတ်ေသာ ေငွဒ ီရီတစ်ရပ် ဲဴသုိ္ဓ အတည်ခပု 

ေဆာငရ်ွ ်နိုင်သည်။ 

  တာဵဝရမ်ဵ ထုတ်ဆင်ဴနိုင်သည်ဴ အခွင်ဴအာဏာ 

၄၁၁။ ( ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ေအာ ်ပါအေခခအေနတစ်ရပ်ရပ် ို  ျေူဵလွန်ခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

 ျေူဵလွန်ေနသည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ်  ျေူဵလွန်မည်ဴအခပုအမူတစ်ရပ်ရပ် ို ခပုလုပ်ခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ခပုလုပ် 

ေနလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ခပုလုပ်မညဴ်အေခခအေနရှိလျှင် ဤဥပေဒအရ ခန့်ထာဵေသာ ယဳုမတှ်အပ်နှဳခခင်ဵ 

ခဳရသူ ခဖစ်ေစ၊ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ ခဖစ်ေစ၊ ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵ 

အရာရိှ ခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵမန်ေနဂျော ခဖစ်ေစ၊ ခပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵအက ဳေပဵ  

ခဖစ်ေစ ေလျှာ ်ထာဵလာပါ  တရာဵရုဳဵသည် သငဴ်သည်ထင်ခမင်သည်ဴ စည်ဵ မ်ဵချေ ်မျောဵသတ်မှတ်၍ 

ထိပုုဂ္ဂိုလ်အေပ္ဒ ယင်ဵ အခပုအမမူျောဵေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵ မှ တာဵခမစ်သည်ဴ အမိန့်တစ်ရပ် ို ချေမှတ်နိုင်သည်ဴ 

အခပင် တရာဵရုဳဵ  ေဆာငရွ် ်ရန် လိအုပ်သည်ဟု ထင်ခမင်သည်ဴအတိုင်ဵ ထိုသူ ို ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ် 

 ိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာငရွ် ်ေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်- 

  (၁) ဤဥပေဒ ို ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ၊ 

  (၂) ဤဥပေဒ ို ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ရန် အာဵထုတ်ခခင်ဵ ၊ 



  (၃) ဤဥပေဒ ို ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ရန်အတွ ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ် ို တမင် ူပဳဴခခင်ဵ၊ အာဵေပဵ 

 ူညီခခင်ဵ၊ အက ဳေပဵခခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် တို ်တွန်ဵခခင်ဵ ၊ 

  (၄) ဤဥပေဒ ို ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ရန်အတွ ် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ် ို မခိမ်ဵေခခာ ်၍ခဖစ်ေစ၊ 

 တိခပု၍ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ ခဖင်ဴခဖစ်ေစ ေသွဵေဆာငခ်ခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အာဵထုတ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၅) ဤဥပေဒ ို ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ရာတွင် တို ်ရို ်ေသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ ၊ သွယ်ဝို ်၍ 

ေသာ်လည်ဵေ ာင်ဵ  ပါဝင်ပတ်သ ်ခဲဴခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ပါဝင်ေဆာင်ရွ ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၆) ဤဥပေဒ ို ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ရန်အတွ ် အခခာဵသူမျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵက ဳစည်ခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ဤဥပေဒအရ ေဆာငရွ် ်ရမညဴ် ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ်  ိစ္စတစ်ရပ် ို 

ေဆာငရ်ွ ်ရန်ခငင်ဵဆိုခဲဴလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ် ွ ်ခဲဴလျှငခ်ဖစ်ေစ၊ ခငင်ဵဆိုေနလျှင် သုိ္ဓမဟုတ် 

ပျေ  ်ွ ် ေနလျှငခ်ဖစ်ေစ၊ ခငင်ဵဆိုမညဴ် သုိ္ဓမဟုတ် ပျေ ် ွ ်မညဴ် အေခခအေနရိှလျှင်ခဖစ်ေစ 

တရာဵရုဳဵသည် ဤဥပေဒအရ ခန့်ထာဵေသာ ယဳုမှတ်အပ်နှဳခခင်ဵခဳရသူ သုိ္ဓမဟုတ် 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ သုိ္ဓမဟုတ် ယာယီစာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵေရဵအရာရိှ 

သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထူေထာင်ေရဵမန်ေနဂျော သုိ္ဓမဟုတ် ခပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵအက ဳေပဵတစ်ဦဵဦဵ၏ 

ေလျှာ ်ထာဵချေ ်အရ သငဴ်သည်ထင်ခမင်သညဴ် စည်ဵ  မ်ဵချေ ်မျောဵခဖငဴ် ထိုသူအာဵ အဆိပုါခပုလုပ်မှု 

သုိ္ဓမဟုတ်  ိစ္စရပ် ို ေဆာင်ရွ ်ေစရန် ညွှန်  ာဵနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) သုိ္ဓမဟုတ် (ခ) အရ တာဵဝရမ်ဵ ထုတ်ဆငဴ်ေပဵရန် ေလျှာ ်ထာဵခဲဴမပီဵ အမှုသည်မျောဵ 

အာဵလုဳဵ   တာဵဝရမ်ဵ ထုတ်ဆငဴ်ေပဵရန် စာခဖငဴ်တငခ်ပလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် ယင်ဵ ပုဒ်မခွဲမျောဵနှငဴ် 

သ ်ဆိုင်ေ  ာင်ဵ  ေ ျေနပ်မှုရှိသည်ခဖစ်ေစ၊ မရိှသည်ခဖစ်ေစ တာဵဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်သည်ဴအမိန့် 

ချေမှတ်ရမည်။ 

 (ဃ) တရာဵရုဳဵသည် ပုဒ်မခွဲ ( ) သုိ္ဓမဟုတ် (ခ) သုိ္ဓမဟုတ် (ဂ)အရ ချေမှတ်ထာဵသည်ဴအမိန့် 

တစ်ရပ်ရပ် ို ပယ်ဖျေ ်နိုင်သည် သုိ္ဓမဟုတ် ခပင်ဆင်နိုင်သည်။ 

 (င) ဤပုဒ်မအရ အမိန့်တစ်ရပ်ချေမှတ်ေပဵနိုင်ေရဵအတွ ် တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ တငခ်ပေလျှာ ်ထာဵလာ 

သည်ဴအခါ တရာဵရုဳဵသည် ထိတုာဵခမစ်မိန့်ချေမှတ်ခခင်ဵ ေ  ာငဴ် နစ်နာမှုရိှခဲဴလျှင် 

နစ်နာေ  ဵေပဵရန်အတွ ် ေလျှာ ်ထာဵသူ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵသူတစ်ဦဵအာဵ 

အာမခဳချေ ်တစ်ရပ်တင်သွင်ဵရန် အမိန့်ချေမှတ် နိုငသ်ည်။ 

 (စ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်အာဵ တစ်စုဳတစ်ရာေသာ အခပုအမူတစ်ရပ် ို ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ မှ တာဵခမစ်သည်ဴ 

အမိန့် သုိ္ဓမဟုတ် တစ်စုဳတစ်ရာေသာ ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ်  ိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာငရွ် ်ေစရန် 

ညွှန်  ာဵသညဴ်အမိန့်တစ်ရပ်ရပ် ို ဤပုဒ်မအရ တရာဵရုဳဵ ချေမှတ်နိုင်သည်ဴ ိစ္စတွင် တာဵဝရမ်ဵ 

ထုတ်ဆငဴ်ခခင်ဵ အတွ ် နစ်နာသူတစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သုိ္ဓ ဝရမ်ဵထုတ်ဆငဴ်ခခင်ဵခဳရသူမှ နစ်နာေ  ဵ 

ေပဵေစရန် အမိန့်ချေမှတ်နိုင်သည်။ နစ်နာေ  ဵ ို တွ ်ချေ ်ရာတွင် အမှန်တ ယ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုအခပင် 

နစ်နာေ  ဵပါ ချေမှတ်နိုင်သည်။ 

  တရာဵရဳုဵ၏ အခခာဵအာဏာမျောဵအေပ္ဒ  န့်သတ်မှုမရိှခခင်ဵ  



၄၁၂။ ဤအခန်ဵတွင်ပါရိှေသာ မည်သညဴ်ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် မျှ တရာဵရုဳဵ  ရရှိသည်ဴ ဤဥပေဒပါအခခာဵေသာ 

အခွငဴ်အာဏာမျောဵ ို ထိခို ်ေစခခင်ဵ မရှိေစရ။ 

အခန်ဵ (၄) 

 ျေူဵလွန်မှုမျောဵနှင်ဴ ခုခဳေချေပချေ ်မျောဵ 

   ျေူဵလွန်မှုဆုိင်ရာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

၄၁၃။ ( )  ုမ္ပဏီအပါအဝင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ေအာ ်ပါ ိစ္စရပ်တစ်ရပ်ရပ် ို  ျေူဵလွန်ခဲဴမပီဵ 

ဤဥပေဒတွင် အခခာဵနည်ဵ  ခပဋ္ဌာန်ဵထာဵခခင်ဵမရိှလျှင် ထိသုူသည် ဤပုဒ်မခွဲအရ ခပစ်မှု ို ျေူဵလွန်ရာ 

ေရာ ်သည်- 

  (၁) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ ေဆာင်ရွ ်ခခင်ဵမခပုရန် တာဵခမစ်ထာဵသညဴ် ခပုလုပ်မှု 

သုိ္ဓမဟုတ်  ိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ ေဆာင်ရွ ်ရန် လိုအပ်သည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် ညွှန်  ာဵ 

ထာဵသည်ဴ ခပုလုပ်မှု သုိ္ဓမဟုတ်  ိစ္စတစ်ရပ်ရပ် ို ေဆာငရွ် ်မှုမခပုခခင်ဵ ၊ 

  (၃) ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို အခခာဵနည်ဵတစ်ရပ်ရပ်ခဖင်ဴ ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ခခင်ဵ။ 

 (ခ)  ုမ္ပဏီအပါအဝင် တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်သည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) ပါ  ခပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ို  ျေူဵလွန်လျှင် 

တရာဵရုဳဵသည် ထိသူုအာဵ အနည်ဵဆုဳဵ ျေပ် ငါဵ သိန်ဵမှ အမျောဵဆုဳဵ ျေပ် ၁၀ သိန်ဵ အထိ ေငွဒဏ် 

ချေမှတ်ရမည်။ 

ခုခဳေချေပခခင်ဵနှင်ဴ သ ်သာခွင်ဴ 

   ုမ္ပဏီဒါရုိ ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် အရာရိှ  ခုခဳေချေပခခင်ဵ  

၄၁၄။ ( ) ပုဒ်မ ၄၀၄ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် ို  န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵ မရိှေစဘဲ  ုမ္ပဏီဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် 

အရာရိှ  ေအာ ်ပါအချေ ်မျောဵ ို သ ်ေသထင်ရှာဵတငခ်ပနိုင်လျှင် ထိုသူ  ဤဥပေဒအရ 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်ဴ တာဝန်တစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ စွဲဆိုခဳရသည်ဴ ဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် အရာရိှအတွ ် 

ခုခဳေချေပချေ ် တစ်ရပ်ခဖစ်ေစရမည်- 

  (၁) ထိဒုါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် အရာရိှသည် ဤဥပေဒအရ လိ ု်နာေဆာငရွ် ်ရန် 

သတ်မှတ်ချေ ်မျောဵ ို  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်စွာနှငဴ် သငဴ်ေလျော်စွာလိ ု်နာခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၂) ထိဒုါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် အရာရိှအေနခဖင်ဴ သငဴ်ေလျော်သည်ဴ  ိစ္စရပ်မျောဵ ို ေဆာငရွ် ်ရန် 

ေမျှာ်မှန်ဵ နိုငခ်ခင်ဵ မရိှသည်ဴ အေခခအေနမျောဵရိှခဲဴခခင်ဵ ။ 

 (ခ) ပုဒ်မ ၄၀၄ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို  န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵ မရှေိစဘဲ  ုမ္ပဏီ၏ဒါရို ်တာ 

သုိ္ဓမဟုတ် အရာရိှမှ ေအာ ်ပါအတိုင်ဵ  သ ်ေသထင်ရှာဵတငခ်ပနိုင်လျှင်  ုမ္ပဏီ  ဤဥပေဒအရ 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်ဴ တာဝန်တစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ စွဲဆိုခဳရသည်ဴ ဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် အရာရိှအတွ ် 

ခုခဳေချေပချေ ်တစ်ရပ် ခဖစ်ေစရမည်- 

  (၁)  ုမ္ပဏီသည်  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော်၍ သငဴ်ေလျော်သညဴ် ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဳဵ ို ေဆာင်ရွ ်ခဲဴမပီဵ 

ခဖစ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 



  (၂)  ုမ္ပဏီ  ေဆာင်ရွ ်ရမည်ဴ  ျေ ို ဵေ  ာင်ဵ ဆီေလျော၍် သငဴ်ေလျော်သည်ဴ  ိစ္စရပ်မျောဵအာဵလုဳဵ  ို 

ဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် အရာရှိ  လိ ု်နာေဆာင်ရွ ်ခဲဴမပီဵခဖစ်ခခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

  (၃)  ုမ္ပဏီ  သငဴ်ေလျော်သည်ဴ ိစ္စရပ်မျောဵ ို ေဆာငရွ် ်ရန် ဒါရို ်တာ သုိ္ဓမဟုတ် 

အရာရိှအေနခဖင်ဴ ေမျှာ်မှန်ဵနိုငခ်ခင်ဵ မရိှသညဴ်အေခခအေနမျောဵ ရိှခဲဴခခင်ဵ။ 

  ဆန့် ျေင်ေဆာင်ရွ ်ေ  ာင်ဵ မမ ်ဟေ  ညာမှုတွင် တာဝန်ရိှမှုမျောဵမှ  င်ဵလွတ်ခွင်ဴခပုခခင်ဵ 

၄၁၅။ ( ) ပုဒ်မ ၄၀၄ ပါ  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် ို  န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵ မရိှေစဘဲ ဤအပိုင်ဵပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ 

အရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵအေပ္ဒ တရာဵစွဲဆိုစစ်ေဆဵမှုမျောဵအာဵ ေဆာငရွ် ်ခခင်ဵနှင်ဴ ထိစုွဲဆိုမှုမျောဵ ို 

စစ်ေဆဵ   ာဵနာခခင်ဵ ခပုရာတွင် ထိုသူသည် ဤဥပေဒပါခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ို 

ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ် ခဲဴေ  ာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဆန့် ျေငေ်ဆာငရ်ွ ်ခဲဴသည်ဴ အေနအထာဵရိှနိုင်ေ  ာင်ဵ  

တရာဵရုဳဵ  ေတွ့ရှရိ ေသာ်လည်ဵ ေအာ ်ပါအေခခအေနမျောဵခဖစ်ေပ္ဒပါ  

ထိဆုန့် ျေငေ်ဆာင်ရွ ်မှုအတွ ်ေ  ာငဴ် ထုိသူနှငဴ် သ ်ဆိုင်မည်ဴ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵနည်ဵ ခဖငဴ် 

တာဝန်ရှိနိုငမ်ည်ဴ တာဝန်ရှိမှုတစ်ရပ်လုဳဵ  ိုခဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ိုခဖစ်ေစ ထိသူုအာဵ 

 င်ဵလွတ်ခွငဴ်ခပုနိုင်သည်- 

  (၁) ထိုသူသည် သေဘာရိုဵခဖင်ဴ ခပုလုပ်ေဆာငရွ် ်ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

  (၂) သ ်ဆိုင်သညဴ် ိစ္စရပ်မျောဵတွင်  ုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အရာရှိ သုိ္ဓမဟုတ် ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵအခဖစ် 

ခန့်အပ်ခခင်ဵ နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ  ိစ္စရပ်မျောဵအပါအဝင် အမှု၏ 

ပတ်ဝန်ဵ ျေင်အေ  ာင်ဵ ခခင်ဵရာမျောဵ ို 

ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵ၍၎င်ဵ၏ဆန့် ျေငေ်ဆာငရွ် ်မှုအတွ ် င်ဵ လွတ်ခွငဴ်ခပုသငဴ်ေ  ာင်ဵ  

ေပ္ဒေပါ ်ခခင်ဵ ။ 

 (ခ) တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအာဵ ဆန့် ျေငေ်ဆာင်ရွ ်မှုနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ 

၎င်ဵအေပ္ဒတွင် ဤအပိုင်ဵပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ ်မှုမျောဵ ို ခပုလုပ်မည်ဟု 

ထင်ခမင်ယူဆလျှင် ထိသူုသည် ပုဒမ်ခွဲ ( ) တွင် ေဖာ်ခပထာဵေသာ သ ်သာခွငဴ်ရရိှေရဵအတွ ် 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ ေလျှာ ်ထာဵနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ပုဒမ်ခွဲ (ခ) အရ တငခ်ပေလျှာ ်ထာဵလာလျှင် တရာဵရုဳဵသည် တရာဵစွဲဆိုေဆာင်ရွ ်မှု ို 

၎င်ဵ၏ရုဳဵတွင် စတငစ်ွဲဆိုဘိသ ဲဴသုိ္ဓ မှတ်ယူ၍ ပုဒ်မခွဲ ( ) အရ သ ်သာခွငဴ် ို ေပဵအပ်နိုင်သည်။ 

 (ဃ) ဤပုဒမ်ပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် သ ်သာခွငဴ်ေပဵအပ်နိုင်သည်ဴ တရာဵရုဳဵ၏ အခခာဵေသာအခွငဴ် 

အာဏာမျောဵ ို  န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

အခန်ဵ (၅) 

အေထွေထွ 

  နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ အမိန့်ေ  ာ်ခငာစာနှင်ဴ လမ်ဵညွှန်ချေ ်မျောဵ 



၄၁၆။ ( ) ခပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ်သည် ဤဥပေဒ ို ထိေရာ ်စွာ အေ ာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရ်ွ ်နိုငေ်စရန်အတွ ် လုိအပ်ေသာ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ၊ စည်ဵ မျေဉ်ဵမျောဵ၊ စည်ဵ  မ်ဵမျောဵ၊ 

အမိန့်ေ  ာ်ခငာစာမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵ၊ ညွှန်  ာဵချေ ်မျောဵ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျောဵ ို ထုတ်ခပန်နိုင်သည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( )အရ ခပုလုပ်ေသာ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ၊ စည်ဵ မျေဉ်ဵမျောဵနှင်ဴ စည်ဵ  မ်ဵမျောဵ၊ 

အမိန့်ေ  ာ်ခငာစာ မျောဵ၊ အမိန့်မျောဵ၊ ညွှန်  ာဵချေ ်မျောဵ၊ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျောဵ ို 

နိုငင်ေဳတာ်ခပန်တမ်ဵတွင် ေ  ညာရမည်။ 

  စီရင်ပုိင်ခွင်ဴအာဏာမျောဵ အပ်နှင်ဵခခင်ဵနှင်ဴ အထူဵတရာဵရဳုဵမျောဵ တည်ေထာင်ရန်အာဏာ 

၄၁၇။ ခပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချေုပ်သည် ဤဥပေဒ ို ထိေရာ ်စွာအေ ာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရ်ွ ်နိုငရ်န်အတွ ် သငဴေ်တာ်ေသာတရာဵရုဳဵမျောဵအာဵ လူမွဲခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ ျွမ်ဵ ျေင်သူမျောဵ ို 

က ီဵ  ပ်ခခင်ဵ နှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေလျှာ ်ထာဵမှုမျောဵနှင်ဴ ခပန်လည်ထူေထာငခ်ခင်ဵ နှင်ဴ 

လူမဲွခဳယူခခင်ဵ ဆိုင်ရာ အမှုမျောဵစစ်ေဆဵစီရင်ရန် အထူဵစီရငပ်ိုင်ခွငဴ်အာဏာနှငဴ် လုပ်ပိုငခ်ွငဴ်မျောဵ ို 

အပ်နှင်ဵ ခခင်ဵ၊  ူဵသန်ဵ ေရာင်ဵဝယ်ေရဵဆိုင်ရာ အထူဵတရာဵရုဳဵ တည်ေထာငခ်ခင်ဵ တို္ဓ 

ေဆာငရ်ွ ်နိုင်သည်။ 

  ဤဥပေဒနှင်ဴ သ ်ဆုိင်ေစခခင်ဵ 

၄၁၈။ ( ) ဤဥပေဒစတငအ်ာဏာတည်သည်နှငဴတ်စ်မပိုင်န ်  ုမ္ပဏီမျောဵ၊  ုမ္ပဏီအခဖစ် မှတ်ပုဳတင် 

ထာဵေသာ မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵမျောဵ စာရင်ဵ ရှင်ဵ လင်ဵ 

ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ အပါအဝင် လူမဲွခဳယူခခင်ဵ မျောဵနှငဴ် တစ်သီဵ ပုဂ္ဂလနှင်ဴ မှတ်ပုဳတငထ်ာဵခခင်ဵ  မရိှေသာ 

မို ခ်ရို၊ အေသဵစာဵနှင်ဴ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ လူမဲွခဳယူခခင်ဵ မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ 

အခခာဵတည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သုိ္ဓပင် ပါရိှေစ ာမူ ဤဥပေဒအရသာလျှင် 

ေဆာငရ်ွ ်ရမည်။ 

 (ခ) ဤဥပေဒသည် ေငွေရဵေ  ဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵဥပေဒနှငဴ် သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရှေိစရ။ 

  စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ေဆာင်ရွ ်ဆဲအမှုမျောဵ ုိ ဆ ်လ ်ေဆာငရွ် ်ေစခခင်ဵ  

၄၁၉။ ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵသည် ဤဥပေဒအာဏာတည်သည်ဴ ေန့ရ ်မတိုင်မီ  ေဆာင်ရွ ် 

ေနေသာ  ုမ္ပဏီမျောဵစာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ၊ အစုစပ်လပု်ငန်ဵမျောဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ၊ 

တစ်သီဵ ပုဂ္ဂလ လူမဲွခဳယူခခင်ဵတို္ဓနှင်ဴ သ ်ဆိုင်ခခင်ဵ မရိှေစရ။ ယင်ဵ  ုမ္ပဏီမျောဵ 

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ ၊ အစုစပ် လုပ်ငန်ဵမျောဵ ဖျေ ်သိမ်ဵခခင်ဵ နှငဴ် 

တစ်သီဵ ပုဂ္ဂလလူမွဲခဳယူခခင်ဵ တို္ဓ ို ေဆာငရွ် ်ရာတွင် ယခင်ဥပေဒမျောဵ နှငဴအ်ညီ 

ဆ ်လ ်ေဆာင်ရွ ်ရမည်။ 

  စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵနှင်ဴ စာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵ ုိ ဆ ်လ ်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစခခင်ဵ 

၄၂၀။ ဤဥပေဒစတငအ်ာဏာတည်သညဴ်ေန့ရ ် မတိုင်မီ  ခပုလုပ်ထာဵေသာ လွှေဲခပာင်ဵေရဵဆိုင်ရာ 

စာချေုပ်စာတမ်ဵမျောဵ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵစာရွ ်စာတမ်ဵမျောဵသည် ယခင်အတိုင်ဵ အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ် 

ေစရမည်။ 



  ေဆာင်ရွ ်ဆဲေလျှာ ်လွှာမျောဵ 

၄၂၁။ ( ) ယခင်ဥပေဒအရ ခပုလုပ်ခဲဴေသာ  ုမ္ပဏီ သုိ္ဓမဟုတ် အခခာဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ရပ်ရပ်အာဵ 

ဖျေ ်သိမ်ဵရန် ေလျှာ ်ထာဵမှုတစ်ရပ်ရပ် ို ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည်သညဴ်ေန့အထိ တစ်စုဳတစ်ရာ 

အေရဵယူေဆာငရွ် ်ခခင်ဵမရိှသညဴ်အခပင် ေလျှာ ်ထာဵသူ  ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ မခပုပါ  ယင်ဵ ေလျှာ ်လွှာ 

 ိ ုဤဥပေဒအရ ေလျှာ ်ထာဵခဲဴေသာ ေလျှာ ်ထာဵမှုတစ်ရပ်အခဖစ် မှတ်ယူရမည်။ 

 (ခ) ပုဒမ်ခွဲ ( ) တွင်ပါရိှေသာ ေလျှာ ်ထာဵမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

လိအုပ်ချေ ်မျောဵနှင်ဴ  ို ်ညီေစရန်အတွ ် ေလျှာ ်ထာဵသူသည် မိမ၏ိေလျှာ ်လွှာ ို ခပငဆ်င်ရန် 

ေလျှာ ်ထာဵနိုငသ်ည်။ 

  ယခင်သ ်ဆုိင်သည်ဴ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵအရ ေဆာင်ရွ ်ထာဵမှုမျောဵသည် 

ဆ ်လ ်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်မှု ရိှခခင်ဵ 

၄၂၂။ ဤအခန်ဵပါ အခခာဵေသာခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို  န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵ မရှေိစဘဲ ေအာ ်ပါ 

 ိစ္စရပ်မျောဵသည် ဤဥပေဒစတငအ်ာဏာတည်မပီဵေနာ ် ဆ ်လ ်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစရမည် 

သုိ္ဓမဟုတ် သ ်ဆိုင်ေစရမည်- 

 ( ) ဤဥပေဒ စတငအ်ာဏာတည်ခခင်ဵ မရိှမီ  ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ် တူညီေသာ 

ယခင်ဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ သုိ္ဓမဟုတ် ထိခုပဋ္ဌာန်ဵချေ ်ပါ  ိစ္စရပ်မျောဵအတွ ် 

ေဆာငရ်ွ ် ခဲဴခခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ဤဥပေဒ စတငအ်ာဏာတည်သညဴ်ေန့အထိ ဆ ်လ ်ေဆာငရွ် ်ေနခခင်ဵ ။ 

  ရရိှထာဵေသာ အခွင်ဴအေရဵမျောဵ ုိ ဆ ်လ ်ခဳစာဵခွင်ဴရိှခခင်ဵ 

၄၂၃။ ဤအခန်ဵပါ အခခာဵေသာ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵ ို  န့်သတ်တာဵခမစ်ခခင်ဵ မရှေိစဘဲ ဤဥပေဒစတင် 

အာဏာတည်ခခင်ဵ မရှိမီ  တရာဵရုဳဵ၏အမိန့်အရ ရရှိသည်ဴ ိစ္စရပ်မှအပ တစ်ဦဵတစ်ေယာ ်  

ဤဥပေဒ အရရရိှသည်ဴ အခွငဴ်အေရဵ သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်ရှိမှုသည် ဤဥပေဒပါ တူညီေသာ 

ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်တစ်ရပ်ရပ်အရ ရရိှသည်ဴ အခွငဴ်အေရဵ သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်ရှိမှု ခဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

  ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ် သုိ္ဓမဟုတ် စ ာဵရပ်မျောဵ ုိ ဆ ်လ ်အ ျေ ို ဵသ ်ေရာ ်ေစခခင်ဵ 

၄၂၄။ ယခင်ဥပေဒမျောဵအရ ထုတ်ခပန်ခဲဴေသာ နည်ဵ ဥပေဒမျောဵ၊ စည်ဵ မျေဉ်ဵ၊ စည်ဵ  မ်ဵ၊ အမိန့်ေ  ာ်ခငာစာ၊ 

အမိန့်၊ ညွှန်  ာဵချေ ်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျောဵသည် ဤဥပေဒပါ ခပဋ္ဌာန်ဵချေ ်မျောဵနှငဴ် 

မဆန့် ျေင်သေရွ့ အတညခ်ဖစ်သည်။ 

  မူလဥပေဒမျောဵ ုိ ခပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵခခင်ဵ 

၄၂၅။ The Yangon Insolvency Act. (INDIA Act III, 1909) နှငဴ် The Myanmar Insolvency Act. (INDIA 

Act V, 1920) တို္ဓ ို ဤဥပေဒခဖင်ဴ ရုပ်သိမ်ဵလို ်သည်။ 

 ခပည်ေထာငစ်ုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငေဳတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေခခခဳဥပေဒအရ  ျွန်ုပ်လ ်မှတ်ေရဵထိုဵ သည်။ 

(ပုဳ) ဝင်ဵ ခမငဴ် 

နိုငင်ေဳတာ်သမ္မတ 



ခပည်ေထာင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငေဳတာ် 


